Ústredie práce,
sociálnych vecí
a rodiny

Stránka:

www.istp.sk

Poradíme ti s výberom školy, zistíš, na aké zamestnanie sa hodíš a koľko tam môžeš zarobiť. Stačí,
keď si klikneš na internetového sprievodcu trhom práce ISTP.
1. Otvor si na internete stránku www.istp.sk.
2. V pravom hornom rohu obrazovky klikni na „Registrácia“, potom na „Bežný používateľ“, v rámci
položky „Som“ zvoľ možnosť „Žiak/študent“ a „Chcem pokračovať v štúdiu“.
3. Vyplň jednotlivé údaje (položky označené červenou hviezdičkou sú povinné). Zvoľ si vhodné
používateľské meno a heslo, aby sa ti dobre pamätalo a vyplň e-mail, aby ti prišla informácia
o úspešnej registrácii. Informácia bude obsahovať používateľské meno a heslo k tvojmu kontu.
4. Odklikni súhlas so všeobecnými podmienkami využívania ISTP a budeš úspešné zaregistrovaný.
5. Kliknutím na tvoje meno v pravom hornom rohu obrazovky sa dostávaš do svojho konta.
6. Tvoje konto má nasledovné funkcie:

Môj profil
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4.
5.

6.
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9.

Tu si vytvoríš svoj profil. Vyplň osobné údaje, školu, na ktorej študuješ a vlož si svoju profilovú
fotku. Položky označené červenou hviezdičkou sú povinné.
Po vyplnení potvrď údaje tlačidlom „Uložiť“. Na ďalší dotazník sa dostaneš kliknutím na
tlačidlo „Ďalej“ alebo výberom dotazníka v ľavej časti stránky.
Postupne si vyplň všetky dotazníky:
► „Druh práce“ – pracovné činnosti, ktoré by si chcel vykonávať vo svojom zamestnaní.
► „Pracovisko“ – miesta, kde by si chcel najradšej pracovať.
► „Školské predmety“ – to, čo ťa v škole zaujíma a v čom vynikáš.
► „Osobnostný typ“ – čo ťa najviac baví robiť.
► „Zdravie“ – zaznač, ak máš nejaké zdravotné problémy.
V „Náhľade profilu“ si môžeš prezrieť informácie, ktoré si vyplnil. Môžeš ich upraviť, uložiť
do formátu Word alebo vytlačiť.
Po kliknutí na zelené tlačidlo „Zobraziť vyhodnotenie“ dostaneš ponuku zamestnaní, na ktoré
sa najviac hodíš. Pri každom zamestnaní sú uvedené školy, ktoré ťa na povolanie pripravia,
mzda, ktorú môžeš zarábať, oblasť, do ktorej zamestnanie patrí. Ak si uviedol zdravotný
problém, v časti „Zdravie“ ťa systém upozorní na tie zamestnania, ktoré sú pre teba rizikové.
Zamestnania si cez odkaz „Zoraď si vhodné zamestnania podľa“ roztrieď podľa toho, čo ťa
najviac zaujíma: oblasti, mzdy alebo školy.
Ak ťa nejaké zamestnanie zaujalo, stlačením „+“ bude presunuté do záložky „Moje
zamestnania“.
Kliknutím na názov zamestnania si o ňom môžeš zistiť viac a pozrieť si aj video.
V časti „Vhodné odbory“ nájdeš zoznam odporúčaných študijných a učebných odborov.
Môžeš si zobraziť školy, ktoré vybraný odbor ponúkajú alebo zamestnania, na výkon ktorých
budeš pripravený absolvovaním vybraného odboru. Tie, ktoré ťa zaujmú, si môžeš presunúť
stlačením „+“ do záložky „Moje odbory“.

Hľadať školy
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Školu vyhľadáš tak, že vo vyhľadávači vyberieš najskôr kraj, následne okres alebo vyplníš
hľadaný výraz.
Zobrazia sa ti kontaktné údaje jednej alebo viacerých škôl. Ak ťa niektorá škola zaujala, po
kliknutí na „Pridať“ si ju presunieš do položky „Moje školy“.
Klikni na vybraný odbor, ktorý škola ponúka a zobrazia sa ti zamestnania, ktoré môžeš
vykonávať, ak odbor vyštuduješ.
Môžeš si tiež vyhľadať zamestnanie, ktoré chceš robiť a k nemu sa ti zobrazí odbor, ktorý
musíš vyštudovať a školy, ktoré ho vyučujú.
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Moje školy
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V položke „Moje školy“ si vedieš evidenciu obľúbených škôl.
Ukladá sa ti tu zoznam škôl, ktoré si si pridal napr. z položky „Hľadať školy“.
Kedykoľvek môžeš jednotlivé školy odobrať zo zoznamu.

Hľadať brigády
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Tu nájdeš pracovné ponuky určené pre študentov a dobrovoľníkov. Môžeš ich triediť
podľa miesta, kde sa má brigáda vykonávať a zdroja. Inzerát si môžeš vytlačiť alebo poslať
priateľovi na e-mail.
Ak ťa vybraná brigáda zaujala, po kliknutí na „Pridať medzi brigády“ bude presunutá do
položky „Moje brigády“.
Kliknutím na tlačidlo „Reagovať na brigádu“ môžeš osloviť organizáciu, ktorá brigádu
ponúka.

Moje brigády
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Tu sa ti ukladá zoznam brigád, ktoré si si pridal z položky „Hľadať brigády“. Kedykoľvek ich
môžeš vymazať.
Záložka „Moje reakcie“ ti umožňuje viesť si evidenciu brigád, na ktoré si reagoval.

Môj životopis
1.
2.
3.

Môžeš si vytvoriť európsku verziu životopisu. Pozorne vyplň jednotlivé položky a následne
si ich skontroluj a ulož.
Životopis si môžeš „Uložiť ako Word“ alebo „Uložiť ako PDF“.
Stiahnuť si môžeš aj prázdny „Formulár životopisu“ alebo kliknutím na obálku ho poslať na
vybraný e-mail.

Registračné údaje
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Tu si môžeš zmeniť heslo alebo e-mailovú adresu.
Ak heslo zabudneš, klikni na www.istp.sk, v pravom hornom rohu obrazovky na
„Prihlásenie“ a „Zabudli ste heslo?“. Potom vyplň používateľské meno alebo registračný
e-mail, vrátane overovacieho kódu a systém ti pošle na e-mail nové heslo. Bude to kombinácia
písmen a čísel. Heslo si opäť môžeš zmeniť tak, aby sa ti dobre pamätalo.

Spýtajte sa nás
1.
2.

Čokoľvek sa môžeš spýtať práve tu. Radi ti poradíme a odpovieme na všetko, čo ťa zaujíma.
Ak nechceš, aby bola tvoja otázka zverejnená na internete, napíš nám na: projekt@istp.sk!
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