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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.). 


