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ÚVOD

Vážený	zamestnanec	úradu	PSVR,
dostáva sa Vám do rúk manuál na prácu so systémom ISTP, ktorý Vám poskytne všetky 
potrebné informácie na správne používanie tohto informačno-poradenského nástroja 
Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.
 
ISTP a všetky jeho nástroje sú vyvíjané tak, aby Vám priniesli pozitívne prvky do 
poskytovania služieb zamestnanosti, najmä v oblasti sprostredkovania zamestnania  
a informačno-poradenských služieb pre uchádzačov a záujemcov o zamestnanie a tiež 
zamestnávateľov. Jeho najväčšie prínosy sú najmä v:  
► znížení Vašej administratívnej záťaže v rámci poradenských, informačných  

a sprostredkovateľských činností,
► možnosti sprostredkovania profilov klientov úradov PSVR zamestnávateľom,
► efektívnom sledovaní a vyhodnocovaní aktivity Vašich klientov pri práci s ISTP,
► podnetoch na prijímanie účinnejších opatrení na zapájanie nezamestnaných do 

pracovných činností na trhu práce,
► zlepšení orientácie žiakov – študentov – budúcich absolventov v požiadavkách 

zamestnávateľov a ich oboznámení  sa s poradenskými nástrojmi ISTP ešte pred 
ukončením štúdia,

► zintenzívnení spolupráce úradov PSVR s regionálnymi zamestnávateľmi v procese 
skvalitňovania sprostredkovateľských služieb,

► zvýšení kvality a odbornosti poskytovaných služieb na základe elektronizácie (osobné 
profily, informácie o vhodnosti klientov pre zamestnávateľov, nahlasovanie voľných 
pracovných miest a pod.),

► podpore motivácie klientov úradov PSVR pracovať so svojim pracovným potenciálom.
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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.
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B.	 REGISTRÁCIA	BEŽNÉHO	POUŽÍVATEĽA	A	JEHO	KONTO

Bežný používateľ sa registruje do ISTP kliknutím na „Prihlásenie“ v pravej hornej časti 
stránky, následne na „Prosím, zaregistrujte sa“, výberom možnosti „Bežný používateľ“  
a vyplnením údajov. Pri registrácii je potrebné vyplniť používateľské meno, prihlasovacie 
heslo a ďalšie údaje (e-mail, ak ho nemá tak telefónne číslo, súčasnú ekonomickú 
aktivitu). Povinné položky sú označené hviezdičkou. Registrácia bude úspešná iba vtedy, 
ak bude používateľ súhlasiť so Všeobecnými podmienkami využívania ISTP.

Konto bežných používateľov je určené pre širokú verejnosť (okrem UoZ 
aj zamestnancom, SZČO, žiakom, študentom, absolventom a ostatným 
používateľom, ktorí si hľadajú prácu alebo sa chcú otestovať, na aké 
zamestnania majú najvhodnejšie predpoklady). Konto používateľa sa 
zobrazí po jeho prihlásení do systému, a to vyplnením používateľského mena 
a prihlasovacieho hesla a stlačením tlačidla „Prihlásenie“. Položky konta je 
možné zobraziť aj kliknutím na prihlasovacie meno, resp. meno a priezvisko 
používateľa v pravej hornej časti stránky alebo nasmerovaním kurzora na ne.

----XXX----

Uchádzač o zamestnanie (ďalej len „UoZ“) je jedným z typov bežného používateľa so špecifickým 
spôsobom registrácie. UoZ, ktorý je už vedený v Informačnom systéme služieb zamestnanosti 
(ďalej len „ISSZ“) postupuje nasledovne. Pri jeho profile v ISSZ je automaticky vygenerované 
používateľské meno a heslo do ISTP. Sprostredkovaním týchto prihlasovacích údajov UoZ sa 
zo žiadosti o zaradenie do evidencie preniesli všetky potrebné údaje do osobného profilu v ISTP. 
Po prihlásení UoZ do ISTP prostredníctvom vygenerovaného používateľského mena a hesla 
vyzve ISTP klienta na zmenu hesla. Následne je potrebné, aby sa UoZ rozhodol, či chce mať 
profil „Aktívny“ – viditeľný pre registrovaných zamestnávateľov a vybrať si tie položky profilu, ktoré 
zamestnávateľovi sprístupní. Pokiaľ si vyberie „Pasívny“ profil, zamestnávatelia ho v systéme budú 
môcť využiť najmä na štatistické účely, bez identifikácie mena, priezviska, adresy, kontaktov a pod.

UoZUoZ
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Konto používateľa  

Používateľské konto pozostáva z nasledovných položiek:

   ► Osobný profil   ► Ponuky práce   ► Môj životopis   ► Agenti

   ► Zlučovanie profilov   ► Registračné údaje   ► Spýtajte sa nás

Osobný profil

V tejto časti má používateľ uložený svoj osobný profil, na 
základe ktorého mu systém odporúča zamestnania, na ktoré 
má najvhodnejšie predpoklady, resp. ktorý je sprístupnený 
registrovaným zamestnávateľom ponúkajúcim voľné pracovné 
miesta.

Podrobnejšie informácie o spôsobe vypĺňania jednotlivých 
dotazníkov sebahodnotenia tvoriacich osobný profil sú uvedené 
v časti „Tvorba osobného profilu“. 

----XXX----

1 2 3 4

5 6 7

1
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Ponuky práce

Počas prezerania voľných pracovných miest v ISTP má prihlásený 
používateľ možnosť vytvárať zoznam pracovných ponúk, ktoré 
sú pre neho zaujímavé. Kliknutím na „Pridať medzi ponuky“ pri 
konkrétnej pracovnej ponuke sa tieto následne presunú do položky 
„Ponuky práce“.

Môj životopis

Prostredníctvom tejto položky si môže používateľ vytvoriť a uložiť 
európsku verziu životopisu a uložiť ju do formátu Microsoft 
Word. V prípade, že už má vytvorený osobný profil, údaje z neho 
možno automaticky preniesť (bez nutnosti ich opäť vypĺňať)  
do životopisu prostredníctvom tlačidla „Načítať z profilu“.

----XXX----

----XXX----

2

3
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Agenti

Prostredníctvom tejto položky získa používateľ možnosť, aby sa 
mu automaticky zasielali informácie o vhodných pracovných 
ponukách na určený e-mail. Postup vytvorenia a nastavenia 
agenta je opísaný v časti „Voľné pracovné miesta a agenti“. 

Zlučovanie profilov

Zlučovanie profilov sa využíva v prípade, ak si používateľ v ISTP 
vytvoril osobný profil a neskôr na úrade práce dostal používateľské 
meno a heslo k profilu, do ktorého sa preniesli informácie zo 
žiadosti o zaradenie do evidencie. Najskôr je potrebné sa prihlásiť 
do konta, ku ktorému UoZ dostal prihlasovacie údaje na úrade 
PSVR a kliknúť na „Pripojiť konto“. Na overenie pôvodného konta 
sa vypĺňa používateľské meno a heslo, ktoré sa pre toto konto 
používa. Zo zobrazeného zoznamu položiek (vzdelanie, prax,  
a pod.) treba vybrať tie, ktoré si používateľ chce preniesť do 
nového profilu vytvoreného z údajov v ISSZ. Ak chce prevziať 
všetko, je potrebné kliknúť na „Vybrať všetky údaje“ a potvrdiť 
tlačidlom „Zlúčiť profil“.

----XXX----

----XXX----

4

5
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Spýtajte sa nás

Položka slúži používateľovi napr. pri jeho orientácii v systéme. 
Na zaslané otázky je pripravený tím ISTP promptne reagovať. 
Rovnako môže predložiť námet na inováciu ISTP.

Registračné údaje

Ak chce používateľ zmeniť údaje, ktoré vyplnil pri registrácii, 
prípadne zmeniť prihlasovacie heslo, nahradí pôvodné údaje 
aktuálnymi v príslušných políčkach a stlačí tlačidlo „Uložiť“.

Odhlásiť sa

Nasmerovaním kurzora myši na meno zobrazované v pravej 
hornej časti stránky sa možno odhlásiť zo systému.

----XXX----

----XXX----

6

7
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C.  OSOBNÝ PROFIL

Iní bežní používatelia vkladajú všetky informácie do osobného profilu. Štruktúra osobného profilu je pre všetky typy 
bežných používateľov rovnaká.  

Po kliknutí na tlačidlo „Osobný profil“ sa na ľavej lište zobrazí formulár sebahodnotenia pozostávajúci z dotazníkov,  
do ktorých používateľ postupne vkladá aktuálne údaje. Ide o nasledovné dotazníky: 
►  Základné údaje
►  Vzdelanie
►  Prax
►  Zručnosti, schopnosti
►  Osobnostné predpoklady
►  Zdravotné obmedzenia
►  Moje preferencie

  
       

Základné údaje
V prvej časti osobného profilu sa vyplnia základné údaje 
(titul, meno, priezvisko, číslo telefónu, štátna príslušnosť, 
národnosť, rok narodenia, adresa a pod.). Položky označené 
hviezdičkou sú povinné. Osobný profil sa odporúča vyplniť 
čo najdetailnejšie, aby ponuka vhodných zamestnaní bola čo 
najpresnejšia. V prípade zverejnenia profilu registrovaným 
zamestnávateľom bude proces vyhľadávania vhodných 
kandidátov na voľné pracovné miesta presnejší a úspešnejší.

UoZ, ktorým boli sprostredkované prihlasovacie údaje, sa osobný profil automaticky vytvoril 
na základe informácií uvedených v ISSZ. Ich úlohou je najmä doplniť chýbajúce údaje v profile 
a v prípade potreby zmeniť nastavenia. 

UoZUoZ
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Vzdelanie

Položka sa člení na školské vzdelanie a ďalšie vzdelávanie.

Školské vzdelanie 
V tejto časti osobného profilu je potrebné špecifikovať dosiahnuté školské vzdelanie použitím tlačidla 
„Pridať školské vzdelanie“, kde sa následne podľa absolvovanej školy alebo vyhľadávača definuje 
vyštudovaný odbor. Základnú školu je odporúčané uviesť iba v prípade, ak je jedinou absolvovanou 
školou. V prípade, že používateľ v databáze nenájde absolvovanú školu, resp. odbor, kliknutím na 
„Nenašiel som v databáze“ ich možno definovať prostredníctvom textového poľa. Všeobecne je 
však odporúčané jednotlivé položky definovať prostredníctvom databáz (výberom z rolovacej lišty),  
v opačnom prípade systém nebude môcť odporučiť vhodné zamestnania, resp. si používateľa 
nebude môcť vyhľadať potenciálny zamestnávateľ. Pri vyplnenom školskom vzdelaní je potrebné 
definovať, či sa chce používateľ uplatniť vo vyštudovanom odbore.

Ďalšie vzdelávanie
Absolvovanie kurzu ďalšieho vzdelávania sa zaznamenáva prostredníctvom tlačidla „Pridať ďalšie vzdelávanie“. V prípade, že používateľ neabsolvoval žiaden 
kurz ďalšieho vzdelávania, položku nevypĺňa. Od absolvovania ďalšieho vzdelávania so získaním dokumentu o jeho úspešnom ukončení (certifikát, osvedčenie, 
potvrdenie) je potrebné odlišovať odbornú spôsobilosť na výkon činností v zmysle vybraného právneho predpisu SR. V takýchto prípadoch sa príslušný certifikát 
definuje v rámci položky „Zručnosti, schopnosti“.

Prax
Používateľ identifikuje praktické skúsenosti, ktoré získal výkonom pracovných činností použitím 
tlačidla „Pridať prax“. Následne je potrebné vyplniť dĺžku odbornej praxe („Od“ – „Do“). Vyplní tiež 
obchodné meno zamestnávateľa, názov zamestnania a náplň práce, kde je potrebné uviesť hlavné 
pracovné činnosti, na ktoré chce upozorniť potenciálneho zamestnávateľa. Položka „Zamestnanie“ 
je povinná a používateľ musí zadať aspoň približný názov zamestnania, ktorý je možno ešte spresniť 
zakliknutím „Špecifikovať presný názov zamestnania“. Pri praxi je tiež potrebné definovať, či chce 
používateľ aj v budúcnosti pracovať v tomto zamestnaní. V prípade, že používateľ nemá žiadne 
pracovné skúsenosti, zaznačí možnosť „Nemám žiadnu  odbornú prax“.
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Zručnosti, schopnosti

Položka sa člení na certifikáty, cudzie jazyky, počítače, všeobecné spôsobilosti, vodičské 
oprávnenie, ďalšie vedomosti, zručnosti a záujmy. 

Certifikáty

Používateľ uvádza príslušný certifikát (osvedčenie, preukaz, potvrdenie, oprávnenie, doklad a pod.) v prípade, 
že má odbornú spôsobilosť na výkon špeciálnych činností v zmysle vybraného právneho predpisu SR. Na špecifikáciu 
certifikátu je potrebné použiť tlačidlo „Pridať certifikát“. Certifikáty možno vyhľadať prostredníctvom fulltextového 
vyhľadávača (vyplnením kľúčového slova alebo jeho časti) alebo podľa oblastí. Pri každom definovanom certifikáte 
je potrebné uviesť jeho platnosť. V prípade, že používateľ nemá žiaden certifikát, zaznačí možnosť „Nemám žiaden 
certifikát odbornej spôsobilosti“.

Cudzie	jazyky,	počítače	a	všeobecné	spôsobilosti

Ďalšími krokmi uvádza používateľ úroveň ovládania cudzích jazykov a počítačových zručností (elementárna, 
pokročilá alebo vysoká). Zaznačuje aj skutočnosť, keď nemá príslušnú spôsobilosť. V časti „Všeobecné spôsobilosti“ 
používateľ označuje tie spôsobilosti, ktoré ovláda. 

Vodičské	oprávnenie

Používateľ zaznačí možnosť „Mám vodičský preukaz“ v prípade, že je držiteľom vodičského oprávnenia 
a následne zaklikne vybranú (pod)skupinu(y) motorových vozidiel, ktoré je oprávnený viesť a približný počet 
najazdených km. Možnosť aktívny alebo neaktívny vodič označí podľa toho, či v súčasnosti využíva motorové 
vozidlo. V prípade, že nie je držiteľom vodičského oprávnenia, zaznačí možnosť „Nemám vodičský preukaz“. 

Ďalšie	vedomosti,	zručnosti	a	záujmy

Používateľ má možnosť uviesť ďalšie vedomosti, zručnosti a záujmy, ktoré nebolo možné definovať na základe 
predchádzajúcich položiek. (napr. športové ocenenia a pod.)
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Osobnostné predpoklady

Pomocou dotazníka osobnostných predpokladov používateľ vyberie tie osobnostné 
predpoklady, ktoré sú charakteristické pre jeho správanie, charakter a pod. 

Zdravotné obmedzenia
Zdravotné obmedzenia predstavujú zdravotné problémy a ťažkosti, ktoré podľa závažnosti 
môžu obmedziť výkon práce alebo ho aj úplne vylúčiť. Používateľ vyberá zdravotné 
ochorenia použitím tlačidla „Pridať zdravotné obmedzenie“ a následne vyberá konkrétnu 
kategóriu chorôb, do ktorej spadá tá, ktorá ho obmedzuje pri práci. Následne môže používateľ 
uviesť mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť na základe posúdenia 
posudkového lekára a potrebné podmienky na výkon práce alebo konkrétnu chorobu, 

ktorá ho obmedzuje pri práci. V prípade, že používateľ 
nemá dlhodobo žiadne zdravotné obmedzenia, zaznačí 
možnosť, že nemá žiaden zdravotný problém. Táto 
informácia je vzhľadom na jej citlivosť určená iba 
pre klienta a nebude sprostredkovaná žiadnej druhej 
strane.
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Moje preferencie

V záverečnej časti osobného profilu uvádza používateľ svoje 
preferencie (preferované zamestnanie, miesto výkonu práce a pod.), 
ktoré uľahčia vyhľadanie jeho osobného profilu registrovanými 
zamestnávateľmi. V budúcnosti budú tiež slúžiť na výber vhodných 
voľných pracovných miest v rámci vyhodnotenia a porovnania 
osobného profilu s ponukami práce.

Náhľad profilu 

Všetky údaje, ktoré používateľ vyplnil v dotazníku sebahodnotenia, sa zobrazia v náhľade, 
ktorý je rozdelený podľa jednotlivých oblastí. Zobrazený prehľad osobného profilu si možno 
kliknutím na tlačidlo „Tlačiť“ vytlačiť alebo uložiť do vybraného formátu (.doc) prostredníctvom 
tlačidla „Uložiť ako dokument Word“. V prípade, že chce používateľ vybraný údaj zmeniť, 
klikne na tlačidlo „Upraviť“ alebo na vybranú položku v menu v ľavej časti stránky. Osobný 
profil je potrebné uložiť prostredníctvom modrého tlačidla „Uložiť“ v prípade,  
ak sa chce používateľ k vyplnenému osobnému profilu vrátiť aj v budúcnosti. Ak používateľ 
nie je zaregistrovaný, systém mu ponúkne bezplatnú registráciu. 
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Nastavenia

V tejto časti používateľ určí, či chce vyplnený osobný profil sprístupniť registrovaným 
zamestnávateľom ponúkajúcim voľné pracovné miesta - „Aktívny profil“. V tomto 
prípade je potrebné zakliknúť aj súhlas používateľa s poskytnutím osobných údajov.  
Ak používateľ zaklikne položku „Pasívny profil“, osobné údaje z jeho profilu  
sa zamestnávateľom nezobrazia, ale profil bude zaradený do štatistického spracovania 
údajov o počte a kvalite pracovnej sily pre príslušný región.

Zobraziť vyhodnotenie
Stlačením tlačidla „Zobraziť vyhodnotenie“ systém porovná vyplnené údaje v osobnom profile 
so zamestnaniami v Kartotéke zamestnaní a odporučí používateľovi tie, ktoré sú pre neho 
najvhodnejšie. Osobný profil však musí byť vyplnený minimálne na 70 %. 

Po kliknutí na odporúčané zamestnanie (Názov zamestnania) sa v novom okne zobrazí jeho karta 
z Kartotéky zamestnaní. Kliknutím na „Mám záujem“ používateľ vyselektuje tie zamestnania,  
ku ktorým sa budú zobrazovať voľné pracovné ponuky. 

Pod označením Vhodnosť je v percentuálnej miere uvedený súlad zamestnania a profilu  
po stránke kvalifikačnej a osobnostnej. Symbol pod označením Zdravie upozorní používateľa,  
že jeho zdravotný stav ho môže obmedziť pri výkone vybraného zamestnania. 

Ak chce používateľ vedieť, čo mu chýba na optimálny výkon odporúčaného zamestnania  
a v ktorých oblastiach by sa mal zlepšiť, klikne na „Ako sa zlepšiť?“ (kurzor myši  
na % vhodnosť). Na tejto stránke získa doplňujúce informácie o vybranom zamestnaní (napr.  
o kurzoch, optimálnom školskom vzdelaní, hrubých mesačných mzdách, kompetenciách a pod.). 
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D.		VOĽNÉ	PRACOVNÉ	MIESTA	A	AGENTI

Aktuálne voľné pracovné miesta na trhu práce možno v ISTP vyhľadávať na domovskej stránke (hlavný 
banner – položka „Hľadáte prácu?“). V prvej rolovacej lište vyberie používateľ konkrétne zamestnanie alebo 
pracovnú oblasť a v druhej miesto výkonu práce (kraj, okres SR alebo krajinu), v ktorej chce vyhľadať voľné 
pracovné miesta. Následne potvrdí výber kliknutím na oranžové tlačidlo (lupu).

Rovnako na úvodnej stránke sa po kliknutí na tlačidlo „Voľné pracovné miesta“ 
na modrej lište zobrazí aktuálna ponuka z databáz úradov práce, sociálnych vecí 
a rodiny, Európskych služieb zamestnanosti a pracovných portálov. Pri každom 
voľnom pracovnom mieste sa zobrazuje jeho názov, zamestnávateľ, miesto 
výkonu práce, dátum zverejnenia ponuky a zdroj (databáza). 

V ľavej časti stránky sú používateľovi k dispozícii položky umožňujúce vyhľadávať 
voľné pracovné miesta podľa špecifických kritérií:

►  Fulltextový vyhľadávač
►  Pracovná oblasť alebo zamestnanie 
►  Miesto výkonu práce
►  Požadované vzdelanie
►  Zdroj databázy voľných pracovných miest
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Po výbere voľného pracovného miesta sa zobrazia požadované informácie (základné údaje, 
požiadavky na zamestnanca, údaje o zamestnávateľovi a pod.). Pri každom inzerovanom 
voľnom pracovnom mieste sa zobrazujú nasledovné položky:

►  „Tlačiť“ – možnosť vytlačiť si ponuku práce.
►  „Poslať priateľovi“ – možnosť upozorniť známych na inzerované voľné pracovné miesto.
► „Poslať životopis“ – možnosť osloviť inzerujúceho zamestnávateľa prostredníctvom 

životopisu (aktívne v prípade, ak inzerujúca spoločnosť uviedla e-mail).
► „Pridať medzi ponuky práce“ – možnosť pre registrovaného používateľa uložiť a evidovať 

vybrané voľné pracovné miesto v položke „Ponuky práce“.

Agenti

Funkcia „Agenti“ umožňuje automatické zasielanie informácií o vhodných 
pracovných ponukách na určený e-mail. Nového agenta možno vytvoriť kliknutím 
na tlačidlo „Vytvoriť agenta“. Na vytvorenie agenta používateľ špecifikuje 
rôzne kritériá. Povinné položky sú: e-mail, názov agenta a pracovná oblasť 
alebo zamestnanie. Agenta možno vytvoriť aj na základe údajov vyplnených  
v osobnom profile prostredníctvom tlačidla „Načítať z profilu“.

Po vyplnení údajov o agentoch sa zobrazuje ich prehľad. Platnosť vytvoreného 
agenta je časovo ohraničená na dva mesiace. Tri dni pred vypršaním platnosti 
agenta systém automaticky e-mailom upozorní používateľa. Stavy (aktívny/
neaktívny) možno kedykoľvek meniť kliknutím na „Stav“. Jednotlivých agentov 
je možné odstrániť kliknutím na „krížik“ alebo upraviť kliknutím na „ceruzku“. 

----XXX----
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E.  PRACOVNÝ KOMPAS

Pracovný kompas je založený na sérii dotazníkov, ktoré umožňujú ohodnotiť 
kvalifikáciu, spôsobilosti a ďalšie predpoklady na výber zamestnania. 
Poskytuje dva typy profilov: 
► pre  hľadajúcich prácu, 
► pre žiakov / študentov pri výbere školy. 

Kliknutím na tlačidlo „Vytvorte si osobný profil“ vstupuje 
používateľ do tvorby osobného profilu.

Pracovný kompas môžu využívať registrovaní, aj anonymní 
používatelia. Ak si chce používateľ osobný profil a jeho 
vyhodnotenie uložiť a následne ho sprístupniť registrovaným 
zamestnávateľom, musí sa zaregistrovať (registrácia je 
bezplatná). Prostredníctvom registrácie získa používateľské meno 
a prihlasovacie heslo, pomocou ktorých sa môže k osobnému 
profilu kedykoľvek vrátiť. 
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F.		KARTOTÉKA	ZAMESTNANÍ

Kartotéka zamestnaní je najrozsiahlejšou databázou opisov zamestnaní na 
Slovensku s podrobnými informáciami o kvalifikačných, osobnostných predpokladoch 
a ďalších požiadavkách. Na úvodnej stránke Kartotéky zamestnaní sa nachádza 
abecedný zoznam pracovných oblastí, za ktoré sú spracované opisy zamestnaní. 
Používateľ začína s vyhľadávaním konkrétneho zamestnania, o ktorom chce 
získať podrobnejšie informácie. Vyhľadávať možno dvoma spôsobmi: 

►  kliknutím na vybranú pracovnú oblasť sa mu zobrazí zoznam zamestnaní, ktoré 
boli do vybranej oblasti zatriedené (zoradené zostupne podľa požadovaného 
stupňa vzdelania), 

►  pomocou fulltextového vyhľadávača, do ktorého sa vloží reťazec slov, časť 
slova (minimálne 3 znaky) a klikne na oranžovú lupu alebo stlačí tlačidlo 
„ENTER“. Je tu k dispozícii aj „Rozšírené vyhľadávanie“ podľa špecifických 
informácií.

Zamestnania vo vybranej pracovnej oblasti

Po kliknutí na vybranú pracovnú oblasť alebo po použití fulltextového 
vyhľadávača sa zobrazia zamestnania zoradené zostupne podľa 
požadovaného stupňa vzdelania. Po kliknutí na názov, ilustračnú 
fotografiu alebo tlačidlo „Karta zamestnania“ sa zobrazí detailný 
opis zamestnania. 
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Karta zamestnania

Karta zamestnania poskytuje súhrnné informácie o vybranom zamestnaní v členení:

►  názov zamestnania,
►  charakteristika,
►  alternatívne názvy,
►  požadovaný stupeň vzdelania,
►  užitočné odkazy,
►  voľné pracovné miesta,
►  kvalifikácia (kompetencie: všeobecné spôsobilosti, odborné vedomosti, odborné 

zručnosti; školy: optimálne školské vzdelanie, alternatívne vzdelávacie cesty; 
odporúčané kurzy: databáza kurzov spoločnosti Education, databáza akreditovaných 
programov MŠVVaŠ SR; právny predpis; certifikáty a osvedčenia; odborná prax),

►  osobnostné predpoklady (a osobnostný typ),
►  zdravotné obmedzenia,
►  mzdy v regiónoch – (Štvrťročný výkaz o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04)
►  doplňujúce informácie (príklady práce, pracovné podmienky, charakter práce, ďalšie 

informácie),
►  klasifikácie (Štatistická klasifikácia zamestnaní SK ISCO-08, Štatistická klasifikácia 

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

Pod charakteristikou zamestnania je k dispozícii tlačidlo „Zobraziť ako PDF“, 
prostredníctvom ktorého možno vytlačiť informácie o zamestnaní alebo uložiť položky 
z karty zamestnania do formátu .pdf. 
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G.		SLUŽBY	REGISTROVANÝM	ZAMESTNÁVATEĽOM

Zamestnávateľ sa do ISTP bezplatne registruje prostredníctvom IČO alebo DIČ. ISTP ponúka zamestnávateľom služby pri hľadaní a výbere 
vhodných zamestnancov. Medzi kľúčové služby možno zaradiť:
►  inzerovanie a správa voľných pracovných miest,
►  sprístupnenie a výber osobných profilov uchádzačov o prácu.

Vložiť ponuku práce

Zamestnávateľ môže v ISTP bezplatne inzerovať voľné pracovné miesta. Je potrebné vyplniť údaje  
o voľnom pracovnom mieste, pracovné podmienky, požiadavky na zamestnanca, informácie o zabezpečení 
obsadenia voľného pracovného miesta a o kontaktnej osobe. Údaje o zamestnávateľovi sa preberajú 
automaticky z registračných údajov. Ak chce získať podrobnejšie informácie o vybranej položke formulára 
na nahlásenie voľného pracovného miesta, je potrebné nasmerovať kurzor myši na „otáznik“. Po dokončení 
inzerátu je potrebné stlačiť tlačidlo „Náhľad“, skontrolovať vyplnené údaje. Náhľad je možné vytlačiť, upraviť 
alebo potvrdiť inzerát tlačidlom „Uložiť – odoslať na zverejnenie“.

Zverejnené pracovné miesto je možné nájsť v nástroji  „Voľné pracovné 
miesta“  a v konte v položke „Moje ponuky práce“.

1

Podľa zvoleného miesta výkonu práce na nahláške dostáva automaticky 
informáciu o voľnom pracovnom mieste príslušný úrad práce, sociálnych 
vecí a rodiny, ktorý je prostredníctvom agenta pre voľné pracovné miesta 
zamestnávateľovi k dispozícii pri sprostredkovaní vhodných zamestnancov.

UoZISSZ
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Moje ponuky práce

Táto položka poskytuje prehľad o zverejnených aktuálnych pracovných ponukách 
zamestnávateľa. Každý inzerát je aktuálny do termínu, ktorý zamestnávateľ stanovil 
pri vkladaní pracovnej ponuky, maximálne však dva mesiace. Tri dni pred uplynutím 
stanoveného dátumu príde na registrovaný e-mail informácia o blížiacom sa termíne 
ukončenia platnosti ponuky voľného pracovného miesta. Informácia obsahuje dve 
možnosti, a to ukončenie platnosti ponuky alebo jej predĺženie. 

Po ukončení platnosti sa ponuka voľného pracovného miesta 
presunie do záložky „Neaktuálne ponuky práce“, ktorá 
umožňuje zamestnávateľovi vrátiť sa k vloženej pracovnej 
ponuke a v prípade potreby ju opäť zverejniť. Systém umožňuje 
do inzerátu aktívne vstúpiť, opraviť údaje, doplniť informácie  
a znovu ho potvrdením uverejniť v databáze voľných 
pracovných miest. 

Na základe požiadaviek definovaných zamestnávateľom 
si možno pri každej pracovnej ponuke zobraziť zoznam 
vyhovujúcich profilov, t.j. najvhodnejších uchádzačov  
z databázy osobných profilov sprístupnených v ISTP. 

----XXX----

2



www.istp.sk 25

Sprístupnené profily

Položka umožňuje registrovanému zamestnávateľovi pracovať  
s osobnými profilmi uchádzačov o prácu (vrátane životopisov), 
ktorí súhlasili s ich sprístupnením. Zamestnávateľovi ISTP poskytuje 
vyhľadávanie vhodných uchádzačov pomocou filtra, v ktorom  
si zadefinuje kritériá, ktoré musí spĺňať budúci zamestnanec (napr. 
vzdelanie; prax; zručnosti; schopnosti; osobnostné predpoklady; 
preferencie uchádzača). Následne mu systém vyberie uchádzačov, 
ktorí majú najlepšie predpoklady podľa určených požiadaviek. 
Zamestnávateľ má možnosť pracovať s osobnými profilmi 
potenciálnych kandidátov a následne ich jednoduchým spôsobom 
osloviť pomocou e-mailu (preddefinovaným formulárom), SMS 
notifikácie a pozvať na osobný pohovor.

Moji uchádzači

V rámci tejto položky si zamestnávateľ vytvára vlastný zoznam uchádzačov o prácu, 
ktorí ho zaujali (výsledky práce a filtrácie vhodných kandidátov v sprístupnených profiloch) 
alebo ktorých už oslovil formou pozvania na pracovný pohovor.

----XXX----

----XXX----

3

4
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ZÁVER

Vážený	zamestnanec	úradu	PSVR,	
oboznámili ste sa s manuálom ISTP. Tím ISTP dúfa, že všetky informácie o postupoch  
pri využívaní jednotlivých nástrojov ISTP a o ich obsahu boli pre Vás zaujímavé a prehľadné. 
V prípade nejasností je tu pre Vás, pripravený a otvorený konzultovať s Vami pripomienky, 
návrhy a postrehy.

Želáme Vám, aby ste prostredníctvom ISTP získali všetky potrebné informácie vzťahujúce 
sa na oblasť sprostredkovania zamestnania v nadväznosti na pracovný potenciál Vašich 
klientov, vyhľadávanie voľných pracovných miest šitých na mieru, vhodných zamestnancov 
pre zamestnávateľov vo Vašom regióne podľa požiadaviek na výkon zamestnania a ďalších 
informačno-poradenských aktivít.  

Váš tím ISTP
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KONTAKTY

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

Kancelária generálneho riaditeľa 
sekretariát generálneho riaditeľa: 
tel.: 02/20 455 913, 914 
fax: 02/20 455 666 
kancelariagr@upsvr.gov.sk  

Sekcia služieb zamestnanosti 
sekretariát sekcie: 
Mgr. Darina Pappová (02/20 444 872, 
sluzby.zamestnanosti@upsvr.gov.sk) 

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

www.trexima.sk  
projekt@istp.sk 
bratislava@trexima.sk  

Tel.: + 421 / (0)2 / 333 222 09 
      + 421 / (0)2 / 333 222 96 
 
Fax: + 421 / (0)2 / 333 222 55


