
 

Zoznamujete sa s IMI? Je to ľahké! 

 Požiadajte svojho predchodcu alebo koordinátora IMI, aby vás 
zaregistroval ako používateľa IMI. 

 Prihláste sa a skontrolujte si: 

– aktivity vášho správneho orgánu v IMI;  
– položku „Moje úlohy“ v menu; 

– orgány v iných krajinách, s ktorými si možno budete potrebovať vymieňať 
informácie. 

 Zabezpečte, aby minimálne jeden váš kolega bol zaregistrovaný v IMI ako zástupca 
a „vymažte“ všetkých používateľov, ktorí už nepracujú s IMI. 

 Keby ste potrebovali školenie o tom, v ktorých prípadoch a ako sa používa systém 
IMI:  

 

– Obráťte sa na koordinátora, ktorý vám poskytne viac 
informácií o systéme IMI a o plánovaných školeniach.  

– Preštudujte si online školiace materiály na webovej lokalite 
Komisie venovanej systému IMI. 

– Požiadajte svojho koordinátora o prístup do školiaceho 
prostredia systému IMI, kde si systém IMI môžete vyskúšať a 
otestovať. 

Používanie IMI pri každodennej práci 

 VÝMENA INFORMÁCIÍ PROSTREDNÍCTVOM IMI 

 

Prostredníctvom IMI môžete v závislosti od vašich prístupových práv IMI zasielať 
žiadosti o informácie, ktoré sa týkajú rôznych oblastí právnej úpravy (napr. odborných 
kvalifikácií, služieb, vysielania pracovníkov). V prípade akýchkoľvek otázok alebo 
pochybností týkajúcich sa konkrétneho európskeho odborníka, poskytovateľa služieb 
alebo vyslaného pracovníka môžete kontaktovať partnerský orgán v inom členskom 
štáte vo svojom jazyku.  

Ak vám iný orgán pošle žiadosť prostredníctvom IMI, dostanete o nej e-mailové 
oznámenie. Pred prijatím doručenej žiadosti skontroluje navrhovaný termín a v prípade 
potreby ho zmeňte. Uistite sa, že ste na všetky otázky odpovedali v stanovenom termíne. 

 AKTUALIZÁCIA ÚDAJOV O VÁŠOM SPRÁVNOM ORGÁNE  

 

Zabezpečte, aby boli informácie o vašom správnom orgáne v systéme IMI 
a jeho používateľoch pravidelne aktualizované (napr. ak používateľ 
ukončí pracovný pomer s orgánom a jeho úlohy preberie iný kolega/iná 
kolegyňa). Zaregistrujte všetkých kolegov, pre ktorých by systém IMI 
mohol byť užitočný. 

Nemám istotu, či tento portugalský 

turistický sprievodca poskytuje platné 

informácie. Spýtam sa svojho 

portugalského partnera cez IMI. 

 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_sk.htm
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V databáze registrov IMI môžu orgány zaznamenať informácie o online, 
verejných a voľne prístupných registroch týkajúcich sa rôznych služieb 
alebo povolaní. Ak tieto informácie udržiavate aktualizované, predídete 
tým zasielaniu žiadostí o poskytnutie informácií, ktoré by používatelia 
mohli získať priamo z online registrov. 
 

Ďalšie zdroje informácií 

Pozrite si video o IMI vo svojom jazyku, ktoré v súhrnnej a odľahčenej forme 
predstavuje systém IMI a jeho fungovanie: http://ec.europa.eu/internal_market/imi-
net/index_sk.htm 

Webová lokalita IMI s prístupom k reálnemu systému a k školiacemu prostrediu 
systému IMI: http://ec.europa.eu/imi-net 

Školiace materiály, ktoré môžete použiť na samoštúdium: 
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/using_imi/index_sk.htm 

Ak vás zaujíma, čo si o systéme IMI myslia ostatní používatelia, prečítajte si výsledky 
nášho používateľského prieskumu: 
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/All%20user%20survey%20-%20for%20CAs.pdf 

Informácie o otázkach ochrany osobných údajov v systéme IMI: 
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-
net/docs/data_protection/data_protection_guidelines_summary_sk.pdf 

Koho kontaktovať? 

 

 

Váš národný koordinátor IMI vám môže pomôcť so 
všetkými otázkami, ktoré sa týkajú systému IMI: 
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact/index_sk.htm 

 

 

Vaše vnútroštátne poradenské centrum poskytuje 
technickú pomoc v súvislosti so systémom IMI: po prihlásení 
do IMI kliknite na ikonku „vnútroštátne poradenské 
centrum“ v pravom hornom rohu. 
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