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ÚVOD

Vážený používateľ,

dostáva sa Vám do rúk manuál na prácu so systémom ISTP, aby ste sa vedeli rýchlo 
zorientovať v jeho nástrojoch a funkcionalitách. Ide o informačno-poradenský nástroj 
rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý Vás môže každý deň sprevádzať pri hľadaní si 
práce zodpovedajúcej Vašim predpokladom a vzdelaniu, orientácii na trhu práce, zisťovaní 
informácií o zamestnávateľoch, kurzoch, školách a čerstvých informáciách o tom, čo sa deje 
na Slovensku, ale i v zahraničí.

Výnimočnosťou ISTP je, že vie porovnať Váš osobný profil s opismi zamestnaní, vie Vám 
odporučiť najvhodnejšie pracovné uplatnenie a vyhľadať všetky vyhovujúce voľné pracovné 
miesta z viacerých zdrojov na internete. Tým šetrí Váš čas a energiu.

ISTP Vám ponúka možnosť, na základe Vášho súhlasu, sprístupniť profil registrovaným 
zamestnávateľom ponúkajúcim voľné pracovné miesta. Je to pre Vás jedinečná šanca, aby 
si Vás zamestnávateľ našiel a ponúkol Vám prácu, na ktorú spĺňate požiadavky. 

Ide o jedinečné spojenie zamestnávateľov a uchádzačov o prácu pod jednou strechou. 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
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A. DOMOVSKÁ STRÁNKA ISTP

Ako prvý krok vyplňte do internetového prehliadača adresu www.istp.sk. Načíta sa 
Vám domovská stránka ISTP, ktorá poskytuje predovšetkým možnosti na prihlásenie  
a registráciu, vytvorenie používateľských kont a na výber hlavných nástrojov ISTP určených 
na komfortnú prácu s informáciami. Ide o:

Prostredníctvom hlavného bannera nachádzajúceho 
sa pod modrou lištou si môžete urýchlene vyhľadať 
voľné pracovne miesto určením vyhľadávacích kritérií.

Tip:
Uložte si www.istp.sk medzi svoje  
obľúbené stránky. Kedykoľvek sa k nej budete  
môcť rýchlo vrátiť. V prípade, že ste sa na 
stránku zaregistrovali, prehliadač  
si bude pamätať Vaše prihlasovacie 
meno a heslo.
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V strednej časti domovskej stránky ISTP máte k dispozícii 
novinky a udalosti, spravodajské informácie a články 
z oblasti trhu práce, vzdelávania a služieb zamestnanosti. 
V časti ISTP TV si môžete pozrieť najnovšie videá na 
stránkach ISTP (napr. aktuality z TASR, o školách, 
zamestnaniach a zamestnávateľoch). 

V spodnej časti domovskej stránky ISTP sú Vám k dispozícii nasledovné položky:

◄  
možnosť jeho vytvorenia prostredníctvom 
pripraveného formulára

◄  poradenské články z oblasti trhu práce

◄  možnosť zaslať otázku alebo pripomienku tímu ISTP
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A.1. Nástroje ISTP

Databáza voľných pracovných miest je založená na ich aktuálnej ponuke z údajovej základne úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, Európskych 
služieb zamestnanosti, ďalších pracovných portálov a od zamestnávateľov, ktorí majú prostredníctvom ISTP možnosť bezplatne inzerovať 
voľné pracovné miesta. Ide o kľúčový zdroj informácií pre uchádzačov o zamestnanie a záujemcov o zamestnanie na vyhľadanie vhodného 
pracovného miesta podľa svojej odbornej spôsobilosti. 

Po kliknutí na tlačidlo „Voľné pracovné miesta“ na modrej lište 
sa Vám zobrazí aktuálna ponuka zo zverejnených  databáz 
(istp.sk; upsvar.sk; eures.sk; profesia.sk; kariera.sk). Pri 
každom inzerovanom voľnom pracovnom mieste sa 
zobrazujú nasledovné položky:

► Detail voľného pracovného miesta – najdôležitejšie informácie (napr. 
miesto výkonu práce, plat, termín nástupu a pod.)

► „Tlačiť“ – možnosť vytlačiť si ponuku voľného pracovného miesta

► „Poslať priateľovi“ – možnosť upozorniť známych na inzerované voľné 
pracovné miesto

► „Poslať životopis“ – možnosť osloviť inzerujúceho zamestnávateľa 
prostredníctvom životopisu

► Údaje o pracovnom mieste

► Požiadavky na zamestnanca

► Údaje o zamestnávateľovi

Tip:
Ak ste zaregistrovaný, môžete si 
ponuku pridať medzi svoje ponuky 
a neskôr sa k nej vrátiť vo svojom 
konte.



www.istp.sk 7

Pracovný kompas je založený na sérii dotazníkov, ktoré umožňujú ohodnotiť 
kvalifikáciu, spôsobilosti, osobnostné a ďalšie predpoklady na výkon zamestnania. 
Vytvára sa tak osobný profil jednotlivca, ktorý hľadá prácu alebo potrebuje poradiť pri 
voľbe zamestnania a žiaka/študenta, ktorý potrebuje poradiť s výberom školy.

Ak si chce používateľ svoj vytvorený osobný profil a jeho vyhodnotenie uložiť a následne 
ho sprístupniť zamestnávateľom, musí sa zaregistrovať (registrácia je bezplatná). 

Formulár sebahodnotenia pozostáva z nasledovných dotazníkov:
► Základné údaje
► Vzdelanie
► Prax
► Zručnosti, schopnosti (certifikáty; cudzie jazyky; počítače; 

všeobecné spôsobilosti; vodičské oprávnenie; ďalšie 
vedomosti, zručnosti a záujmy)

► Osobnostné predpoklady
► Zdravotné obmedzenia
► Moje preferencie

Vo vyhodnotení osobného profilu systém porovná vyplnené 
údaje so zamestnaniami v Kartotéke zamestnaní a odporučí 
používateľovi tie, ktoré sú pre neho najvhodnejšie. Percentá pod 
označením Vhodnosť vyjadrujú, do akej miery je pre používateľa 
zamestnanie vhodné po stránke kvalifikačnej a osobnostnej.  

V prípade, že chce používateľ vyhľadať voľné pracovné miesta 
na odporučené zamestnania, klikne na tlačidlo „Mám záujem“ 
a následne stlačí tlačidlo „Zobraziť ponuky práce“.
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Kartotéka zamestnaní predstavuje najrozsiahlejšiu databázu opisov zamestnaní slovenského trhu práce s podrobnými informáciami o vybranom 
zamestnaní, kvalifikačných, osobnostných predpokladoch a ďalších požiadavkách. K dispozícii máte aj informácie o hrubých mesačných mzdách.

Na úvodnej stránke Kartotéky zamestnaní nájdete abecedne zoradený zoznam pracovných oblastí, za ktoré sú spracované opisy zamestnaní. 
Kliknutím na vybranú pracovnú oblasť sa Vám zobrazí zoznam zamestnaní, ktoré boli do vybranej oblasti zatriedené (zoradené zostupne podľa 
požadovaného stupňa vzdelania). 

K dispozícii máte aj rozšírené vyhľadávanie podľa špecifických kritérií (pracovných oblastí, požadovaného stupňa vzdelania alebo Štatistickej 
klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2).

Karta zamestnania poskytuje súhrnné informácie  
o vybranom zamestnaní v členení: 
► názov zamestnania
► charakteristika
► alternatívne názvy
► požadovaný stupeň vzdelania
► užitočné odkazy
► voľné pracovné miesta
► kvalifikácia (všeobecné spôsobilosti, odborné vedomosti, odborné 

zručnosti, optimálne školské vzdelanie, alternatívne vzdelávacie 
cesty, odporúčané kurzy, právny predpis, certifikáty a osvedčenia, 
odborná prax)

► osobnostné predpoklady
► zdravotné obmedzenia
► mzdy v regiónoch (štvrťročný výkaz o cene práce ISCP (MPSVR 

SR) 1-04)
► doplňujúce informácie (pracovné podmienky, charakter práce)
► klasifikácie (národná Klasifikácia zamestnaní SK ISCO-08, 

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



www.istp.sk 9

A.2. Funkcie ISTP

Funkcie ISTP možete aktivovať tlačidlami počas celého procesu práce. Trvalo sú zobrazované v hornej a dolnej časti stránky (označované  
aj ako hlavička a päta 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, 
prostredníctvom ktorého sa vyplnením používateľského 
mena a prihlasovacieho hesla možno prihlásiť do ISTP. 
V prípade, že nemáte vytvorené svoje používateľské 
konto v ISTP, kliknite na „Registrácia“. Registrovanému 
a prihlásenému používateľovi sa v pravej hornej časti 
stránky zobrazuje jeho prihlasovacie meno, resp. meno 
a priezvisko. Kliknutím naň si možno zobraziť položky 
používateľského konta

►  logo ISTP v ľavej časti stránky umožňuje kliknutím naň sa vrátiť na domovskú stránku ISTP
►  fulltextový vyhľadávač, prostredníctvom ktorého možno vyhľadávať voľné pracovné miesta, články alebo zamestnania
►  tlačidlo „Pomocník“ (pozri A.3.)
►  tlačidlo „Kontakty“ s kontaktnými údajmi na realizátorov projektu a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny v členení podľa krajov SR
►  logo Európskeho sociálneho fondu
►  logo Zamestnanosti a sociálnej inklúzie
►  logo Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny umožňujúce kliknutím naň 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 päte stránky sa zobrazujú najpoužívanejšie 
podstránky ISTP a umožňujú rýchly prístup na 
príslušnú podstránku.

Tip:
Ak zabudnete heslo, kliknite na www.istp.sk, v pravom hornom rohu obrazovky na „Prihlásenie“ a „Zabudli ste heslo?“,  
vyplňte Vaše používateľské meno alebo e-mail, vrátane overovacieho kódu a ISTP Vám pošle nové heslo.
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A.3. Pomocník v ISTP

Na všetkých stránkach ISTP je v ich hlavičke  
k dispozícii tlačidlo „Pomocník“. Ide o metodickú 
pomôcku, účelom ktorej je pomôcť pomenovať  
a textovými informáciami vysvetliť funkcionalitu 
jednotlivých tlačidiel a stránok ISTP. Pomocník vo 
forme textových informácií vysvetľuje funkcionalitu 
vybranej stránky, na ktorej sa nachádzate. 
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B. REGISTRÁCIA BEŽNÉHO POUŽÍVATEĽA A JEHO KONTO

Po kliknutí na tlačidlo „Registrácia“ v hornej časti stránky napravo a výberom možnosti „Bežný 
používateľ“ sa na základe vyplnenia údajov zaregistrujete do systému. Pri registrácii je potrebné 
vyplniť prihlasovacie (používateľské meno, prihlasovacie heslo) a ďalšie údaje (e-mail, súčasná 
ekonomická aktivita). Povinné položky sú označené hviezdičkou. Registrácia bude úspešná iba 
vtedy, ak budete súhlasiť so Všeobecnými podmienkami využívania ISTP.  

Konto pre bežných používateľov 
je určené pre širokú verejnosť 
(zamestnanci, SZČO, nezamestnaní, 
žiaci, študenti, absolventi a ostatní 
používatelia, ktorí si hľadajú prácu 
alebo sa chcú otestovať, na aké 
zamestnania majú najvhodnejšie predpoklady). Konto sa Vám zobrazí po Vašom prihlásení do 
systému, a to vyplnením používateľského mena a prihlasovacieho hesla po stlačení tlačidla 
„Prihlásenie“.  

Konto používateľa pozostáva z nasledovných položiek:

► Osobný profil

► Ponuky práce

► Môj životopis

► Agenti

► Zlučovanie profilov

► Registračné údaje

► Spýtajte sa nás

Tip:
Položky konta je možné zobraziť aj kliknutím na Vaše 
používateľské meno, resp. meno a priezvisko v pravej hornej  
časti stránky alebo nasmerovaním kurzora na ne. 

----XXX----



www.istp.sk12

B.1. Osobný profil

V tejto časti máte uložený svoj osobný profil, na základe ktorého 
Vám systém odporúča zamestnania, na ktoré máte najvhodnejšie 
predpoklady, resp. ktorý je na základe Vášho rozhodnutia sprístupnený 
zamestnávateľom ponúkajúcim voľné pracovné miesta. 

Osobný profil si vytvoríte z dotazníkov, do ktorých postupne ukladáte 
aktuálne údaje. Ide o nasledovné dotazníky: 

► Základné údaje
► Vzdelanie
► Prax
► Zručnosti, schopnosti
► Osobnostné predpoklady
► Zdravotné obmedzenia
► Moje preferencie 

Moje preferencie

V záverečnej časti osobného profilu uvádzate svoje preferencie (preferované zamestnanie/oblasť, miesto 
výkonu práce a pod.), ktoré uľahčia vyhľadanie Vášho osobného profilu zamestnávateľmi.

----XXX----

Tip:
V prípade, že nahráte aj svoj videoživotopis 
alebo fotografiu, je potrebné zaslať na adresu 
Realizačného tímu ISTP podpísaný Písomný súhlas 
so spracovaním osobných údajov, v opačnom 
prípade sa tieto položky zamestnávateľom nezobrazia. 

Tip:
Odporúčanými formátmi na nahratie videoživotopisu sú: .avi a .mpg., fotografie: JPEG a veľkosť 228x228 pixlov. 
Životopis je potrebné nahrať vo formátoch .doc, .rtf alebo .pdf. 

Tip:
Odporúča sa vyplniť osobný profil čo najdetailnejšie, zamestnávateľ si Vás tak bude môcť ľahšie vyhľadať a v prípade 
vyhľadania je podrobnejší osobný profil zárukou vyššej pravdepodobnosti, že zamestnávateľa aj osloví.  
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Náhľad profilu 

Všetky údaje, ktoré ste vyplnili prostredníctvom série dotazníkov sebahodnotenia, sa zobrazia 
v náhľade, ktorý je rozdelený podľa jednotlivých oblastí. Zobrazený prehľad osobného profilu si 
môžete kliknutím na tlačidlo „Tlačiť“ vytlačiť, ako pomôcku pri tvorbe životopisu alebo uložiť do 
formátu .doc prostredníctvom tlačidla „Uložiť ako dokument Word“. 
V prípade, že chcete vybraný údaj zmeniť, klikne na tlačidlo „Upraviť“ alebo na vybranú položku 
osobného profilu v ľavej časti stránky. Vytvorený osobný profil je potrebné ukladať prostredníctvom 
modrého tlačidla „Uložiť“ v prípade, že sa budete chcieť k vyplnenému osobnému profilu vrátiť aj  
v budúcnosti.  

Nastavenia 

V tejto časti si určujete, či chcete vyplnený osobný profil sprístupniť zamestnávateľom 
ponúkajúcim voľné pracovné miesta (aktívny profil), vyberáte si položky z profilu, ktoré 
zamestnávateľovi sprístupníte a určujete dobu sprístupnenia (maximálne 3 mesiace).  
V tomto prípade je potrebné zakliknúť aj vyhlásenie (súhlas). Ak zakliknete položku „Pasívny profil“, 
osobné údaje z profilu sa zamestnávateľom nezobrazia, ale profil môžete naďalej využívať na 
poradenský proces pri voľbe povolania 
(kliknutím na zelené tlačidlo „Zobraziť 
vyhodnotenie“).

Tip:
Zmeniť Vaše rozhodnutie o aktívnom/pasívnom osobnom profile 
môžete kedykoľvek. 
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Vyhodnotenie osobného profilu používateľa
 
Po stlačení tlačidla „Zobraziť vyhodnotenie“ systém porovná vyplnené údaje v osobnom profile so zamestnaniami  
v Kartotéke zamestnaní a odporučí Vám tie, ktoré sú pre Vás najvhodnejšie. 

Po kliknutí na odporučené zamestnanie (položka Názov zamestnania) sa v novom okne zobrazí jeho karta z Kartotéky 
zamestnaní. 

Percentá pod položkou Vhodnosť vyjadrujú, do akej miery je pre Vás zamestnanie 
vhodné po kvalifikačnej a osobnostnej stránke. 

Prípadný symbol pod položkou Zdravie Vás upozorní, že zdravotný stav Vás môže 
obmedziť pri výkone vybraného zamestnania. Po kliknutí na túto položku sa následne 
zobrazí zoznam chorôb, ktoré Vám môžu výkon odporučeného zamestnania sťažiť, 
preto je odporúčané vykonávanie tohto zamestnania konzultovať s lekárom.

Ak chcete vedieť, čo Vám chýba na optimálny výkon odporučeného zamestnania, 
v ktorých oblastiach by ste sa mali zlepšiť, kliknite na „Ako sa zlepšiť?“. Na tejto 
stránke získavate doplňujúce informácie o vybranom odporučenom zamestnaní 
(napr. o kurzoch, optimálnom školskom vzdelaní, hrubých mesačných mzdách, 
kompetenciách a pod.). Jednotlivé položky (v závislosti od vyplnenia dotazníkov) 
môžu upozorniť na prípadný nesúlad medzi osobnými charakteristikami  
a požiadavkami zamestnávateľov. V tomto 
prípade sa uvádzajú aj návrhy na rozšírenie 
zručností alebo vedomostí formou kurzov. 
Kliknutím na názov oblasti, pre ktorú systém 
odporučil doplnenie vzdelania formou kurzov, 
sa dostanete na samostatnú stránku(y)  
s bližšou informáciou o kurzoch. 

Tip:
V prípade, že chcete vyhľadať voľné pracovné 
miesta na odporučené zamestnania, kliknite 
na „Mám záujem“ a následne stlačte tlačidlo 
„Zobraziť ponuky práce“. 
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B.2. Ponuky práce
Počas prezerania voľných pracovných miest  
v ISTP máte možnosť pridať vybranú ponuku do 
položky „Moje ponuky práce“. Takto si vytvárate 
zoznam pracovných ponúk, ktoré si evidujete 
ako zaujímavé, resp. ponúk, o ktoré máte záujem. 

V rámci položky „Vhodné ponuky práce“ nájdete 
zoznam voľných pracovných miest, ktoré Vám 
systém vybral na základe vyplnených údajov  
v rámci osobného profilu. 

Taktiež máte možnosť v rámci položky „Moje 
reakcie“ evidovať tie pracovné ponuky, na ktoré 
ste zaslali svoj životopis. 

B.3. Môj životopis

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

----XXX----

----XXX----
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Tip:
Názov agenta je pomôcka pre Vás, aby ste po jeho doručení do e-mailu vedeli okamžite  
identifikovať, o aké ponuky ide, napr. TOP ponuky, ponuky pre mamu a pod. 

Prostredníctvom tejto položky získavate možnosť automatického zasielania informácií o vhodných 
pracovných ponukách na určený e-mail. Nového agenta si môžete vytvoriť kliknutím na tlačidlo „Vytvoriť 
agenta“. Na vytvorenie agenta špecifikujte rôzne kritériá. Povinné položky sú: e-mail, názov agenta a pracovná 
oblasť alebo zamestnanie. E-mail sa zobrazuje automaticky na základe registračných údajov, avšak máte 
možnosť vyplnený e-mail upraviť. V prípade, že e-mail nie je vyplnený, nie je možné vytvoriť agenta. Odporúča 
sa vyplniť iba tie kritériá, ktoré musia byť u požadovaných pracovných ponúk splnené. Agenta si môžete 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 obdobie dvoch mesiacov. 
Pred uplynutím tejto lehoty Vás systém automaticky e-mailom upozorní  
o možnosti predĺžiť platnosť agenta. Stavy (aktívny/neaktívny) si môžete 
kedykoľvek meniť kliknutím na tlačidlo zmeny stavu. Jednotlivých agentov 
môžete odstrániť kliknutím na „krížik“ alebo zmeniť/upraviť kliknutím na 
názov agenta alebo „ceruzku“. 

B.4. Agenti

B.5. Zlučovanie profilov

Zlučovanie profilov slúži na spojenie dvoch profilov, ktoré máte vytvorené v ISTP. 

Prihláste sa do konta, ktoré chcete, aby zostalo zachované a kliknite na „Pripojiť konto“.

Na overenie pôvodného konta, z ktorého budete prenášať údaje, vyplňte používateľské 
meno a heslo, ktoré pre toto konto používate.

Zo zobrazeného zoznamu položiek (vzdelanie, prax...) si vyberte tie, ktoré si chcete 
preniesť do nového profilu a kliknite na „Zlúčiť profil“.

Tip:
Táto situácia nastáva napríklad vtedy, ak ste si na ISTP vytvorili profil a teraz ste na úrade PSVR dostali používateľské meno  
a heslo k ďalšiemu novému profilu.

----XXX----

----XXX----
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B.6. Registračné údaje 

Ak chcete zmeniť údaje, ktoré ste vyplnili pri registrácii, 
prípadne zmeniť Vaše prihlasovacie heslo, nahraďte 
pôvodné údaje aktuálnymi v príslušných políčkach  
a stlačte tlačidlo „Uložiť“.

Položka slúži napr. pri Vašej orientácii v systéme. Po 
definovaní problému zašlite pripomienku, na ktorú je 
pripravený Realizačný tím ISTP promptne reagovať. 
Rovnako môžete predložiť námet na inováciu ISTP.

Položka „Odhlásiť sa“ je dostupná po nasmerovaní 
kurzora myši na Vaše používateľské meno, resp. meno  
a priezvisko zobrazované v pravej hornej časti stránky  
a je určená na odhlásenie sa zo systému.

B.7. Spýtajte sa nás 

B.8. Odhlásiť sa  

----XXX----

----XXX----

----XXX----
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ZÁVER

Vážený používateľ, 
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 sme tu pre Vás, pripravení a otvorení konzultovať pripomienky, návrhy 
a postrehy.

Želáme Vám, aby ste prostredníctvom ISTP získali všetky potrebné informácie o trhu 
práce, voľných pracovných miestach a stali sa úspešnými pri hľadaní zamestnania, ktoré 
bude zodpovedať Vášmu pracovnému potenciálu a odporúčali ho aj Vašim známym 
a priateľom.

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

Národný projekt VII-2 „Podpora sprostredkovania zamestnania a odborných poradenských služieb poskytovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny“ sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci 
Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk


