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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----
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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----
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