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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.
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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“. 
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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----
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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



www.istp.sk 11

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.
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