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1. REGISTRÁCIA V IMI 

 Chcel by som sa zaregistrovať v IMI. Čo musím urobiť? 

Váš správny orgán môžete zaregistrovať v systéme IMI len na základe ponuky, ktorú 
vám pošle koordinátor IMI. Ak si myslíte, že potrebujete používať systém IMI, mali by 
ste sa obrátiť na národného koordinátora IMI (NIMIC) vo vašom štáte. Zoznam 
národných koordinátorov IMI nájdete na webovej lokalite IMI: http://ec.europa.eu/imi-
net/. Koordinátor NIMIC vám zašle údaje o koordinátorovi IMI pre váš región alebo pre 
požadovanú oblasť právnej úpravy. Relevantný koordinátor sa rozhodne, či správny 
orgán zaregistruje sám alebo vám pošle ponuku na samoregistráciu.  

 Správny orgán má pôsobnosť v rôznych oblastiach právnej úpravy. Ako sa dá 
táto skutočnosť premietnuť do IMI? 

Systém IMI bol navrhnutý na podporu mnohých oblastí upravených v právnych 
predpisoch o vnútornom trhu. V prípade, že váš správny orgán má pôsobnosť vo 
viacerých oblastiach právnej úpravy zastrešených systémom IMI, postačuje jedna 
registrácia orgánu v IMI. Následne budete mať možnosť vymedziť pôsobnosť správneho 
orgánu v želaných oblastiach právnej úpravy výberom náležitých položiek zo zoznamu 
kľúčových slov, činností služieb alebo povolaní. Takisto budete mať možnosť 
zaregistrovať rozličných používateľov pre každú oblasť právnej úpravy a prideliť im 
používateľské práva v závislosti od ich úloh v rámci vašej organizácie. 

 Môže mať jeden príslušný orgán rozličné úlohy v IMI pre rôzne oblasti 
právnej úpravy?  

Každý príslušný orgán môže mať rozličné úlohy pre rôzne oblasti právnej úpravy. 
Napríklad ministerstvo zodpovedné za verejnú správu (vnútra) môže byť národným 
koordinátorom IMI a zodpovedať za hladkú prevádzku systému IMI vo svojom štáte a 
súčasne môže mať úlohu príslušného orgánu pre žiadosti v rámci pracovného postupu pre 
odborné kvalifikácie a úlohu centrálneho príjemcu výstrah v rámci pracovného postupu 
pre výstrahy v oblasti služieb. Podobne, štátna obchodná a priemyselná komora môže 
byť delegovaným koordinátorom IMI pre oblasť smernice o službách, súčasne môže mať 
úlohu koordinátora žiadostí v rámci pracovného postupu pre žiadosti o informácie 
a úlohu príslušného orgánu pre výstrahy v rámci pracovného postupu pre výstrahy.  

Podrobnosti o všetkých úlohách orgánov v IMI nájdete v našom slovníku pojmov IMI. 

 Ako sa registruje ministerstvo, ktorého rozdielne útvary zodpovedajú za rôzne 
povolania podľa smernice o uznávaní odborných kvalifikácií? 

Pre prípady, keď v rámci jedného správneho orgánu zodpovedajú rozdielne útvary za 
rôzne povolania (napr. v rámci ministerstva zdravotníctva môže jeden útvar zodpovedať 
za lekárov a iný nezávislý útvar za farmaceutov), existujú dve technické riešenia ako 
zaregistrovať takýto orgán: Môžete: 

http://ec.europa.eu/imi-net/
http://ec.europa.eu/imi-net/
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⇒ zaregistrovať v systéme IMI samostatne dva príslušné orgány s uvedením 
názvu každého útvaru v políčku pre názov príslušného orgánu v záujme 
jednoznačnosti. Tento spôsob sa odporúča, keď sú tieto útvary nezávislé so 
samostatným personálom; 

⇒ zaregistrovať jeden príslušný orgán so zodpovednosťou pre obe povolania v 
IMI. V takomto prípade môžete využiť postup prideľovania (allocation) na 
zadeľovanie nových žiadostí náležitému útvaru. 

 Ako sa registruje príslušný orgán so zodpovednosťou za tri povolania, keď 
som koordinátorom len pre dve z týchto povolaní? 

Môžu sa vyskytnúť prípady, keď je jeden príslušný orgán zodpovedný za tri povolania, 
napríklad lekárov, farmaceutov a fyzioterapeutov, ale tieto tri povolania koordinujú dvaja 
rôzni koordinátori IMI: ministerstvo zdravotníctva vykonáva dohľad nad lekármi 
a farmaceutmi, ministerstvo školstva je zodpovedné za fyzioterapeutov. Táto situácia sa 
dá vyriešiť takto: 

Ministerstvo zdravotníctva zaregistruje príslušný orgán. Počas registrácie, keď 
vymedzuje oblasti pôsobnosti orgánu, vyberie všetky tri povolania. 

Ministerstvo zdravotníctva sa automaticky zobrazí ako pridružený koordinátor tohto 
orgánu. Keďže uvedený príslušný orgán zodpovedá aj za fyzioterapeutov, aj ministerstvo 
školstva je potrebné označiť ako pridruženého koordinátora. Dá sa to spraviť počas 
registrácie (v našom prípade by to spravilo ministerstvo zdravotníctva), alebo to môže 
neskôr spraviť samotný príslušný orgán. 

Existencia dvoch pridružených koordinátorov znamená, že používatelia vybavujúci 
žiadosti musia pre každú odosielanú alebo prijatú žiadosť vybrať vhodného koordinátora. 
Ak sa žiadosť týka napríklad lekárov, používateľ vybavujúci žiadosti pre ňu vyberie ako 
koordinátora ministerstvo zdravotníctva. Ak sa žiadosť týka fyzioterapeutov, vyberie 
ministerstvo školstva. 

 Dostali sme ponuku na samoregistráciu v IMI, systém nám však 
samoregistráciu neumožňuje, pretože registračný kód je neplatný. Čo máme 
urobiť? 

Každá ponuka obsahuje jedinečný registračný kód, ktorý je potrebné uviesť na začiatku 
samoregistrácie. Registračný kód je však platný iba 30 dní. Systém vám pošle 
upozornenie 5 dní pred vypršaním platnosti registračného kódu. Ak sa v lehote 30 dní 
nezaregistrujete, musíte kontaktovať koordinátora, ktorý vám ponuku zaslal, aby vám ju 
poslal ešte raz.  

Môže sa stať, že kód pred vami na samoregistráciu použila iná osoba pracujúca pre ten 
istý správny orgán. Aj takomto prípade sa obráťte na koordinátora, ktorý vám ponuku 
zaslal.  

 Poslal som viacero ponúk na registráciu v IMI a jedna alebo viac z nich bolo 
zamietnutých. V čom som urobil chybu? (Len pre koordinátorov) 
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Ponuka na registráciu v IMI môže byť zamietnutá z troch dôvodov: 

⇒ Duplicitná e-mailová adresa: e-mail vo vašej ponuke už je registrovaný v IMI 
pre aktívneho používateľa alebo pre tú istú e-mailovú adresu už bola vytvorená 
ponuka. 

⇒ Neplatná e-mailová adresa: formát e-mailovej adresy je neplatný. 

⇒ Nevybrali ste oblasť právnej úpravy a pracovný postup.  

Keď predložíte ponuky na registráciu, systém vám ihneď oznámi, koľko ponúk bolo 
predložených a koľko zamietnutých. Ku každej zamietnutej ponuke dostanete dôvod 
zamietnutia a budete mať možnosť ju upraviť zodpovedajúcim spôsobom (t. j. opraviť e-
mailovú adresu alebo zadať novú, poprípade vybrať oblasť právnej úpravy či pracovný 
postup). Po vykonaní opráv môžete ponuky, ktoré boli zamietnuté, znovu predložiť.  

 Koľkým orgánom môžem ponúknuť samoregistráciu v IMI? (Len pre 
koordinátorov) 

Môžete poslať toľko ponúk, koľko len chcete. Avšak v prípade, že za deň predložíte viac 
ako 100 ponúk, budú automaticky systémom zablokované. Ide o bezpečnostné opatrenie 
na zamedzenie používania IMI neoprávnenými osobami. V takomto prípade sa na vás 
obráti administrátor IMI na úrovni Európskej komisie, ktorý od vás bude žiadať 
potvrdenie o tom, či ste naozaj mali v úmysle predložiť všetky ponuky na 
samoregistráciu. Po vašom potvrdení pracovník Komisie ponuky odblokuje.  

 Správny orgán nereaguje na moju ponuku na samoregistráciu v IMI. Čo mám 
urobiť? (Len pre koordinátorov) 

Každá ponuka obsahuje jedinečný registračný kód, ktorý je platný iba 30 dní. Ak sa 
príslušný orgán, ktorému je ponuka adresovaná, nezaregistruje počas obdobia platnosti 
kódu, pridelí sa ponuke status „ponuka, ktorej platnosť uplynula“. V takomto prípade sa 
skontaktujte s dotknutým orgánom a potom mu prípadne zašlite ponuku ešte raz.  

 Akým spôsobom mám prvému používateľovi zo správneho orgánu, ktorého 
registráciu som potvrdil, sprostredkovať jeho používateľské meno a dočasné 
heslo? (Len pre koordinátorov) 

V prípade samoregistrácie sa nevyžaduje, aby ste prvému používateľovi oznámili jeho 
používateľské meno mimo systému IMI (toto je potrebné v prípade, že registráciu 
správneho orgánu zabezpečujete vy). Počas registrácie orgánu v IMI systém požiada 
osobu, ktorá uskutočňuje samoregistráciu, aby si uložila alebo vytlačila súhrn všetkých 
zadaných údajov a takisto používateľské meno, ktoré systém vygeneroval pre prvého 
používateľa. Po potvrdení samoregistrácie bude prvému používateľovi e-mailom 
doručené dočasné heslo.  
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2. PRÍSTUP DO SYSTÉMU IMI 

 Dostal/a som e-mail s dočasným heslom do systému IMI. Nemám však 
používateľské meno. Ako sa môžem prihlásiť do systému IMI? 

Novým používateľom zaregistrovaným v IM systém automaticky vygeneruje 
používateľské meno a dočasné heslo. Dočasné heslo dostanete prostredníctvom 
automatického e-mailu. Používateľské meno by vám mala oznámiť osoba, ktorá vás 
zaregistrovala ako nového používateľa. Z bezpečnostných dôvodov sa tak stane mimo 
systému IMI, napríklad osobne alebo telefonicky. Ak ste prvým používateľom v rámci 
správneho orgánu a nedostali ste používateľské meno, kontaktujte koordinátora IMI, 
ktorý zaregistroval váš správny orgán. Ak nie ste prvým používateľom, obráťte sa na 
osobu zodpovednú za systém IMI v rámci vašej organizácie.  

Ak registrujete správny orgán na základe ponuky na samoregistráciu, používateľské 
meno pre prvého používateľa v rámci vášho orgánu sa vám zobrazí na konci postupu 
samoregistrácie. Systém vám ponúkne možnosť vytlačiť si potvrdenie registrácie, ktoré 
obsahuje toto používateľské meno. 

 Zabudol/a som prihlasovacie údaje. Čo mám urobiť? 

Ak ste zabudli svoje používateľské meno, heslo alebo 12-miestny bezpečnostný kód, 
obráťte sa na miestneho správcu údajov (MSÚ) v rámci vášho správneho orgánu. V 
prípade, že vy ste jediným miestnym správcom údajov v rámci orgánu, kontaktujte 
koordinátora, ktorý vás zaregistroval alebo potvrdil vašu samoregistráciu (potvrdzujúci 
koordinátor). Ak ste zabudli svoje používateľské meno, miestny správca údajov alebo 
potvrdzujúci koordinátor vám ho povedia. V prípade, že ste zabudli svoje heslo (alebo 
12-miestny bezpečnostný kód), je potrebné, aby vám ho MSÚ alebo uvedený koordinátor 
resetovali. Po resetovaní dostanete e-mail s novým dočasným heslom.  

 Systém neprijal moje heslo/bezpečnostný kód a teraz mám zablokovaný 
prístup. Na koho sa mám obrátiť? 

Ak máte zablokovaný prístup, obráťte sa na miestneho správcu údajov (MSÚ) v rámci 
vášho správneho orgánu. V prípade, že vy ste jediným miestnym správcom údajov v 
rámci organizácie, kontaktujte koordinátora IMI, ktorý vás zaregistroval alebo potvrdil 
vašu samoregistráciu (potvrdzujúci koordinátor). Váš miestny správca údajov alebo 
správca údajov vášho koordinátora resetujú vaše heslo. Po resetovaní dostanete e-mail 
s novým dočasným heslom. 

 Ako používateľ získa používateľské meno a heslo? 

Pri registrácii nového používateľa v IMI systém automaticky vytvorí jeho používateľské 
meno a dočasné heslo. Dočasné heslo dostanete prostredníctvom automatického e-mailu. 
Avšak používateľské meno vám musí oznámiť osoba, ktorá vás zaregistrovala v IMI. Z 
bezpečnostných dôvodov sa oznámenie musí uskutočniť mimo systému IMI (napr. 
osobne, telefonicky, faxom alebo poštou). Ak registrujete správny orgán na základe 
ponuky na samoregistráciu, používateľské meno pre prvého používateľa v rámci vášho 
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orgánu sa vám zobrazí na konci postupu samoregistrácie. Systém vám ponúkne možnosť 
vytlačiť si potvrdenie registrácie, ktoré obsahuje toto používateľské meno. 

 Nedostal/a som e-mail s heslom. Čo mám urobiť? 

Ak napriek registrácii v IMI nedostávate zo systému automatické e-maily, ako napríklad 
e-mail s vašim dočasným heslom, odporúčame vám nasledovné: 

⇒ Prezrite si priečinok s nevyžiadanou poštou (spam), resp. skontrolujte, či máte 
v priečinku doručenej pošty dostatok miesta na prijímanie nových e-mailov.  

⇒ Požiadajte vášho miestneho správcu údajov, aby preveril, či je vaša e-mailová 
adresa správne zaregistrovaná v IMI. V prípade, že ste jediným miestnym 
správcom údajov v rámci orgánu, požiadajte o preverenie tejto skutočnosti 
správcu údajov vášho potvrdzujúceho koordinátora. 

⇒ Kontaktujte vaše miestne IT poradenské centrum a požiadajte ich, aby v rámci 
nastavení zabezpečenia IT systému vašej organizácie povolili e-maily 
odosielané z domény „ec.europa.eu“. 

⇒ V prípade, že problémy pretrvávajú napriek tomu, že ste uskutočnili 
odporúčané kroky, požiadajte vášho koordinátora IMI, aby kontaktoval 
poradenské centrum IMI (IMI helpdesk) Komisie. 

 V rámci správneho orgánu zastávam úlohu miestneho správcu údajov. Ako 
môžem pomôcť kolegovi, ktorý zabudol svoje používateľské meno? 

Ako miestny správca údajov (MSÚ) môžete zabezpečovať správu používateľov z vášho 
správneho orgánu v IMI. Prostredníctvom položiek v menu: „Správa údajov > Správa – 
domovský správny orgán > Správa používateľov v rámci môjho orgánu“, sa dostanete na 
zoznam všetkých používateľov organizácie. Na tejto obrazovke môžete resetovať heslo 
používateľa a takisto si tu môžete pozrieť používateľské meno každej osoby z vášho 
správneho orgánu zaregistrovanej v IMI.  

 V rámci správneho orgánu zastávam úlohu miestneho správcu údajov. Kde 
nájdem bezpečnostný kód kolegu, ktorý ho zabudol? 

Ako miestny správca údajov (MSÚ) zabezpečujete pomoc pre používateľov z vášho 
správneho orgánu, keď majú problém prihlásiť sa do systému. V prípade, že používatelia 
zabudnú svoj bezpečnostný kód, jediný spôsob ako im pomôcť je resetovať ich heslo. 
Dotknutý používateľ následne dostane automatický e-mail s novým dočasným heslom. S 
novým dočasným heslom a svojim používateľským menom sa bude môcť opätovne 
prihlásiť do systému IMI. Pri prvom prihlásení si bude musieť vytvoriť nové heslo a 
nový bezpečnostný kód, ktoré bude potom používať na prihlasovanie. Z bezpečnostných 
dôvodov si nikdy nebudete môcť prezerať ani heslá, ani bezpečnostné kódy 
používateľov.  

 Nemôžem sa prihlásiť do systému IMI – existujú požiadavky týkajúce sa 
internetového prehliadača a nastavení zabezpečenia (security settings)? 
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Systém IMI bol navrhnutý tak, aby nemal vlastnosti špecifické len pre určité platformy a 
mal by fungovať na najnovších webových prehliadačoch. Viac podrobností o 
kompatibilite IMI s internetovými prehliadačmi a o podporovaných platformách nájdete 
v tomto dokumente: http://ec.europa.eu/internal_market/imi-
net/docs/imi_release_notes_en.pdf.  

Upozorňujeme, že reštriktívne nastavenia zabezpečenia prehliadača môžu obmedziť 
funkčnosť IMI. Ak je napríklad vypnutá podpora jazyka JavaScript, niektoré funkcie 
systému IMI nebudú dostupné. Obdobná situácia nastane aj keď IMI figuruje v zozname 
obmedzených lokalít prehliadača Internet Explorer.  

Ak máte problémy s prístupom k IMI, obráťte sa na osobu z vašej organizácie, ktorá má 
na starosti miestnu počítačovú sieť.  

3. SPRÁVA ÚDAJOV O PRÍSLUŠNÝCH ORGÁNOCH V IMI 

 Čo je to „neformálny názov“ a načo slúži? 

Databáza príslušných orgánov obsahuje okrem úradného názvu orgánu aj takzvaný 
neformálny názov každého orgánu. Zatiaľ čo úradný názov každého orgánu sa ponechá v 
pôvodnom jazyku, neformálny názov bude preložený do všetkých úradných jazykov EÚ. 
Neformálny názov pomáha používateľom z iných členských štátov vyhľadať náležitý 
kontaktný orgán. Mal by preto vyjadrovať úlohu orgánu jasným a jednoznačným 
spôsobom. Napríklad írsky príslušný orgán s názvom The Honorable Society of Kings 
Inns je zodpovedný za udeľovanie prístupu k povolaniu advokátov, avšak čitateľovi, 
ktorý nemá podrobné znalosti o vnútornej štruktúre írskej štátnej správy, to z názvu 
nemusí byť zrejmé. Možný neformálny názov by mohol byť „orgán pre prístup 
k povolaniu advokátov“, ktorý by jasne vyjadroval úlohu príslušného orgánu.  

 Systém požaduje e-mailovú adresu nášho správneho orgánu. Ktorý e-mail by 
sme mali uviesť?  

E-mailová adresa orgánu sa použije vo všetkých dôležitých upozorneniach zasielaných 
systémom IMI používateľom v rámci vášho orgánu, čím sa zabezpečí zastupiteľnosť v 
čase dovoleniek alebo práceneschopnosti. Táto e-mailová adresa sa takisto zobrazuje ako 
súčasť všeobecných kontaktných údajov vášho správneho orgánu, ktoré sú dostupné 
všetkým používateľom IMI. Pokiaľ je to možné, registrovaná e-mailová adresa orgánu v 
IMI by sa nemala zhodovať s osobnou e-mailovou adresou používateľov v rámci orgánu. 
Odporúčame, aby ste používali osobitnú e-mailovú schránku (napr. 
imi@ministerstvo.sk), ku ktorej má prístup viac používateľov v rámci orgánu. 
Automatické e-maily neobsahujú žiadne údaje zo žiadostí zasielaných prostredníctvom 
IMI a obsahujú výlučne odkaz na prihlásenie do príslušnej časti systému.  

 Zmenil sa úradný názov orgánu. Ako môžem túto zmenu premietnuť v IMI? 

Každý orgán zaregistrovaný v IMI zodpovedá za aktualizáciu svojich údajov v systéme. 
Avšak úradný názov orgánu môže zmeniť len jeho potvrdzujúci koordinátor 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/imi_release_notes_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/imi_release_notes_en.pdf
mailto:imi@ministerstvo.sk
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(koordinátor, ktorý predmetný orgán zaregistroval alebo potvrdil jeho samoregistráciu v 
IMI). V prípade, že dôjde k zmene názvu orgánu zaregistrovaného ako národný 
koordinátor IMI, túto zmenu môže v systéme vykonať len Komisia. 

 Čo máme robiť, keď v zozname kľúčových slov nie je také, ktoré by 
vyjadrovalo pôsobnosť nášho správneho orgánu v oblasti právnej úpravy? 

V prípade, že v zozname preddefinovaných kľúčových slov pre oblasť právnej úpravy 
nenájdete presný výraz, vyberte významovo najbližšie kľúčové slovo alebo ich 
kombináciu. Ak sa domnievate, že v zozname chýba dôležité kľúčové slovo, kontaktujte 
svojho národného koordinátora IMI, aby sa zoznam mohol prípadne doplniť.  

 V časti Správa údajov o mojom orgáne sa nachádza záložka Oblasti 
pôsobnosti. Prečo musím zadávať tieto informácie? 

S cieľom pomôcť používateľom systém IMI vyhľadať náležitý kontaktný orgán v inom 
členskom štáte sa vyžaduje, aby každý orgán poskytol podrobné informácie o oblastiach 
svojej pôsobnosti. Na zadávanie týchto údajov slúžia tri polia: zoznam preddefinovaných 
kľúčových slov, oblasti hospodárskych činností a oblasti politík.  

Zoznam kľúčových slov bol vypracovaný so zámerom poskytnúť čo najpresnejší obraz 
o orgáne. Oblasti hospodárskych činností a oblasti politík sú zoznamy preddefinované na 
úrovni EÚ. Môže sa stať, že v týchto zoznamoch nenájdete údaje, ktoré úplne a 
vyčerpávajúco popisujú oblasti pôsobnosti vášho orgánu. Odporúča sa, aby ste zaujali 
pragmatický prístup, a aby ste na opis správneho orgánu zvolili najvhodnejšiu 
kombináciu hospodárskych činností a oblastí politík, čím pomôžete používateľom z 
iných členských štátov pri hľadaní.  

Oblasti pôsobnosti môže aktualizovať používateľ z vášho orgánu s právami miestneho 
správcu údajov alebo používatelia s právami správcu údajov v rámci vášho 
potvrdzujúceho koordinátora (koordinátor, ktorý zaregistroval alebo potvrdil 
samoregistráciu pre váš orgán v IMI).  

 Chcel by som k nášmu správnemu orgánu pridružiť koordinátora. Môžem to 
spraviť vo vlastnej réžii? 

Pridružiť koordinátora k správnemu orgánu môžu len miestni správcovia údajov. 
Nezabudnite, že ak váš správny orgán zastáva úlohy vo viac ako jednej oblasti právnej 
úpravy alebo vo viacerých pracovných postupoch, musíte koordinátora pridružiť 
samostatne pre každú oblasť/každý pracovný postup.  

 Dá sa v systéme zmeniť úloha správneho orgánu? Ak áno, čo mám 
urobiť/koho mám kontaktovať? 

Príslušné orgány zaregistrované v IMI môžu mať v systéme rôzne správne a výkonné 
úlohy. O úlohách rozhodujú koordinátori IMI počas registrácie alebo pri potvrdzovaní 
orgánov a v prípade potreby ich môžu meniť. Ak sa domnievate, že vaša úloha v IMI pre 
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určitú oblasť právnej úpravy alebo určitý pracovný postup by mala byť iná, kontaktujte 
svojho koordinátora IMI. 

 Kde nájdem kontaktné údaje svojho koordinátora IMI? 

Názov koordinátora IMI, ktorý zaregistroval alebo potvrdil samoregistráciu v IMI pre 
váš správny orgán, nájdete na záložke Orgán (cesta: Správa údajov > Správa – domovský 
správny orgán > Správa údajov o mojom orgáne). Ak si chcete zobraziť jeho kontaktné 
údaje, skopírujte názov koordinátora a zadajte ho do poľa „názov orgánu“ vyhľadávača 
príslušných orgánov v IMI (cesta: Domovská stránka > Vyhľadávanie > Vyhľadávanie 
príslušného orgánu). 

V prípade, že váš koordinátor pre oblasť právnej úpravy je odlišný od koordinátora, ktorý 
zaregistroval alebo potvrdil samoregistráciu v IMI pre váš správny orgán, jeho názov 
nájdete na záložke s údajmi o nastaveniach pre jednotlivé oblasti právnej úpravy (napr. 
záložka Nastavenia pre Služby). Takisto môžete použiť položky v menu: Správa údajov 
> Správa – domovský správny orgán > Správa údajov o mojom orgáne. 

V prípade, že vám váš profil neumožňuje prístup k menu Správa údajov v IMI, 
kontaktujte miestneho správcu údajov v rámci vašej organizácie alebo využite jeden z 
kontaktov na vnútroštátne poradenské centrum IMI, ktoré nájdete v menu pod položkami 
Pomocník > Poradenské centrá IMI. 

 Jeden z orgánov, ktoré v IMI koordinujem, ma požiadal, aby som pre neho 
zaregistroval nového používateľa. Ako sa to dá urobiť? 

Pri registrovaní nového orgánu do systému IMI musí koordinátor IMI zaregistrovať aj 
prvého používateľa pre tento orgán. Prvý používateľ, ktorý podľa predvoleného 
nastavenia získava všetky používateľské práva vrátane práv miestneho správcu údajov, je 
zodpovedný za registráciu ďalších používateľov v rámci správneho orgánu. Vo 
všeobecnosti zodpovedá za správu používateľov v IMI miestny správca údajov v rámci 
každého orgánu. 

Na podporu koordinovaných správnych orgánov môže vo výnimočných prípadoch (napr. 
keď je miestny správca údajov na dovolenke alebo keď opustil organizáciu) správca 
údajov potvrdzujúceho koordinátora takisto registrovať nových používateľov pre 
koordinované orgány. Na tento účel zvoľte v menu položky Správa údajov > Správa – 
ostatné správne orgány > Správa údajov o ďalších orgánoch, nájdite relevantný príslušný 
orgán, vyberte ho a po načítaní údajov prejdite na záložku Používatelia. Po 
zaregistrovaní nového používateľa mu nezabudnite oznámiť jeho používateľské meno 
postupom mimo IMI (napr. telefonicky alebo osobne). Nového používateľa informujte aj 
o tom, že dostane automatický e-mail s dočasným heslom a že do systému IMI sa môže 
prihlásiť prostredníctvom používateľského mena a dočasného hesla. 

 Príslušný orgán, ktorý koordinujem, sa nemôže prihlásiť do IMI, pretože jeho 
jediný zaregistrovaný používateľ opustil organizáciu. Ako môžem pomôcť?  

Ako potvrdzujúci koordinátor môžete nahradiť pôvodného prvého používateľa novým 
používateľom. Toto môžete urobiť len za predpokladu, že ste správcom údajov. Vyberte 
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položku v menu Správa údajov > Správa – ostatné správne orgány > Správa údajov o 
ďalších orgánoch, nájdite relevantný príslušný orgán, vyberte ho a po načítaní údajov 
prejdite na záložku Používatelia. Na tejto záložke môžete upravovať údaje o prvom 
používateľovi. Musíte nahradiť údaje starého používateľa údajmi nového používateľa 
(vrátane nového používateľského mena a novej e-mailovej adresy) a potom stlačiť 
tlačidlo Uložiť údaje o používateľovi. 

Po zobrazení správy potvrdzujúcej aktualizáciu údajov používateľa budete musieť 
resetovať jeho heslo (tlačidlo Zrušiť heslo v pravej časti riadku). Nezabudnite nového 
používateľa informovať o jeho používateľskom mene. Musí sa to vykonať postupom 
mimo systému IMI (napr. telefonicky, faxom, poštou). Nového používateľa informujte aj 
o tom, že dostane automatický e-mail s dočasným heslom a že do systému IMI sa môže 
prihlásiť prostredníctvom používateľského mena a dočasného hesla. 

Alternatívne môžete pre tento správny orgán zaregistrovať ďalšieho používateľa a 
oznámiť mu jeho používateľské meno. Nezabudnite mu však prideliť práva miestneho 
správcu údajov. Po registrácií tohto ďalšieho používateľa, bude môcť výmaz bývalého 
kolegu z IMI zabezpečiť on alebo aj vy. 

4. SPRÁVA POUŽÍVATEĽOV V IMI 

 Oznámili mi, že som „prvým používateľom“ v rámci príslušného orgánu. Čo 
to znamená? 

Každý orgán zaregistrovaný v systéme IMI musí vymenovať aspoň jednu osobu za 
používateľa IMI. Keď koordinátor IMI registruje orgán v systéme IMI, zároveň 
zaregistruje prvého používateľa.  

Prvý používateľ automaticky získa všetky používateľské práva vrátane práv miestneho 
správcu údajov. Zo systému IMI dostane automatický e-mail, ktorý bude obsahovať 
požiadavku na aktualizáciu informácií o orgáne pri prvom prihlásení do systému. A čo je 
najdôležitejšie, za registráciu ďalších používateľov v rámci orgánu zodpovedá práve prvý 
používateľ. Neskôr bude môcť nových používateľov systému IMI pre daný orgán 
zaregistrovať každý používateľ s právami miestneho správcu údajov (dátového 
administrátora).  

Ak sa pri prihlasovaní do systému vyskytnú problémy, obráťte sa na koordinátora, ktorý 
zaregistroval váš správny orgán v IMI. V prípade nejasností ohľadom osoby, ktorú máte 
kontaktovať, sa môžete obrátiť na národného koordinátora IMI, ktorého údaje nájdete na 
webovej lokalite IMI v časti Kontaktovať IMI (http://ec.europa.eu/internal_market/imi-
net/contact_sk.html).  

 Náš miestny správca údajov sa presúva na inú pozíciu a niekto iný musí 
prevziať jeho úlohu v IMI. Ako to môžeme urobiť?  

Váš súčasný miestny správca údajov (MSÚ) by mal pred svojim odchodom zaregistrovať 
v IMI iného kolegu ako nového používateľa a udeliť mu práva MSÚ. Nový MSÚ môže 
potom vymazať odchádzajúceho používateľa z IMI. V záujme zabezpečenia 
zastupiteľnosti sa odporúča mať najmenej dvoch používateľov s profilom MSÚ. 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact_sk.html
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact_sk.html
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Viac o registrácií ďalších používateľov v IMI nájdete v našich online školiacich 
moduloch na webovej lokalite IMI: http://ec.europa.eu/imi-net.  

V prípade, že váš jediný miestny správca údajov vašu organizáciu už opustil, kontaktujte 
vášho potvrdzujúceho koordinátora (koordinátor, ktorý zaregistroval alebo potvrdil 
samoregistráciu pre váš orgán v IMI) a požiadajte ho o pomoc. Správca údajov 
potvrdzujúceho koordinátora môže zaregistrovať nového používateľa pre správny orgán 
alebo nahradiť údaje o predchádzajúcom používateľovi údajmi iného kolegu. 

 Náš orgán je zaregistrovaný v systéme IMI len s prvým používateľom. Tento 
používateľ však z organizácie odišiel bez zaregistrovania ďalších používateľov. 
Ako získame prístup do systému IMI?  

Odporúča sa, aby každý orgán mal minimálne dvoch zaregistrovaných používateľov 
s právami miestneho správcu údajov (dátového administrátora). Ak má správny orgán len 
jedného zaregistrovaného používateľa a tento odíde z organizácie bez zaregistrovania 
ďalšieho používateľa, orgán stratí prístup do systému IMI. V takom prípade bude 
správny orgán musieť kontaktovať koordinátora IMI. Správca údajov potvrdzujúceho 
koordinátora môže zaregistrovať nového používateľa pre správny orgán alebo nahradiť 
údaje o predchádzajúcom používateľovi údajmi iného kolegu. 

 Koľko používateľov môžem zaregistrovať v rámci správneho orgánu? 

O počte zaregistrovaných používateľov rozhoduje samostatne každý orgán používajúci 
systém IMI. Pri registrácií sa pre každý orgán povinne zaregistruje minimálne jeden 
používateľ, ktorý automaticky získa všetky používateľské práva. Tento prvý používateľ 
môže registrovať ďalších používateľov. Pri rozhodnutí o počte používateľov by ste mali 
zvážiť komplexnosť organizačnej štruktúry orgánu a očakávaný počet informačných 
výmen s orgánmi v iných členských štátoch. Jeden z prístupov by mohla byť registrácia 
malého počtu používateľov, ktorým pridelíte rozsiahle používateľské práva. Môžete sa 
však takisto rozhodnúť pre jasnú deliacu čiaru medzi používateľmi, ktorí sa zúčastňujú 
na vybavovaní žiadostí o informácie (používatelia vybavujúci žiadosti) a tými, ktorí 
zodpovedajú za správu údajov a používateľov (miestni správcovia údajov). Vo 
všeobecnosti sa odporúča zaregistrovať aspoň dvoch používateľov pre každý 
používateľský profil, aby sa zabezpečila zastupiteľnosť v čase dovoleniek alebo 
práceneschopnosti.  

 Bol som zaregistrovaný ako nový používateľ v IMI. Ako zistím, aké mám 
používateľské práva?  

Jedným zo spôsobov je, že si v IMI pozriete položky, ktoré máte dostupné v menu. Ak 
máte napríklad prístup k položke Vytvorenie žiadosti, znamená to, že máte práva 
vybavovať žiadosti (request handler rights). Podobne, ak máte napríklad prístup k 
položke Vytvoriť výstrahu, je to preto, že máte práva spracovateľa výstrah (alert handler 
rights). Keď máte v menu prístup k modulu Správa údajov, znamená to, že máte práva 
miestneho správcu údajov (local data administrator rights). V prípade, že váš správny 
orgán je koordinátorom IMI a vám sa v menu zobrazuje položka Správa – ostatné 
správne orgány, máte práva správcu údajov (data administrator rights).  

http://ec.europa.eu/imi-net
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V prípade pochybností sa poraďte s miestnym správcom údajov v rámci vášho správneho 
orgánu, ktorý má prehľad o vašich používateľských právach a môže ich prípadne zmeniť. 
V prípade, že ho neviete zastihnúť, môžete takisto kontaktovať vášho potvrdzujúceho 
koordinátor (ktorý zaregistroval alebo potvrdil samoregistráciu pre váš správny orgán v 
IMI). 

5. ŽIADOSTI O INFORMÁCIE  

5.1.  Odosielanie žiadostí o informácie 

 Čo ak nenájdem náležitý kontaktný orgán v inom členskom štáte?  

Systém IMI obsahuje databázu príslušných orgánov z celého Európskeho hospodárskeho 
priestoru zapojených do uplatňovania právnych predpisov o vnútornom trhu v ich štáte. 
Všetci používatelia systému IMI majú možnosť vyhľadať príslušné orgány 
prostredníctvom viacerých kritérií vyhľadávania.  

Ak neviete určiť vhodný príslušný orgán v inom členskom štáte, odporúčame vám 
obrátiť sa na koordinátora IMI pre tento členský štát. Môžete:  

• vytvoriť žiadosť a poslať ju koordinátorovi IMI v členskom štáte, o ktorý vám 
ide. V takomto prípade vám odporúčame pridať poznámku s informáciu pre 
koordinátora, že neviete určiť vhodný príslušný orgán a preto by ste ho chceli 
požiadať o preposlanie žiadosti náležitému orgánu. 

• zaslať e-mail koordinátorovi IMI v členskom štáte, na ktorý sa chcete obrátiť. Na 
určenie najvhodnejšieho koordinátora IMI môžete použiť základný nástroj na 
vyhľadávanie. Môžete napríklad vyhľadávať podľa geografickej oblasti alebo 
povolania. Výsledky vyhľadávania budú obsahovať kontaktné údaje koordinátora 
vrátane jeho e-mailovej adresy. Vďaka ním môžete požiadať koordinátora IMI o 
podporu pri určení správneho orgánu. Potom môžete vytvoriť žiadosť 
o informácie v systéme IMI a odoslať ju priamo takto určenému orgánu 
v členskom štáte, na ktorý sa chcete obrátiť. Ak kontaktujete koordinátora IMI e-
mailom, preverte si v jeho kontaktných údajoch, ktoré jazyky ovláda. 

 Pri vytváraní novej žiadosti pre odborné kvalifikácie sa v systéme zobrazuje 
požiadavka na zadanie adresy subjektu (osoby, ktorá vykonáva slobodné 
povolanie (professional)). Ktorú adresu mám zadať? 

Poskytnutie adresy v prípade migrujúcej osoby, ktorá vykonáva slobodné povolanie, 
môže pomôcť určiť orgánu prijímajúcemu žiadosť túto osobu a poskytnúť požadované 
odpovede.  

V systéme môžete zadať adresu subjektu žiadosti bez uvedenia toho, o akú adresu ide. 
V závislosti od dostupných informácií bude musieť žiadajúci orgán v každom prípade 
rozhodnúť, ktorú adresu je najvhodnejšie zadať. Môže to byť: 

⇒ adresa trvalého pobytu subjektu žiadosti v domovskom členskom štáte; 



14 

⇒ adresa dočasného pobytu v žiadajúcom členskom štáte; 

⇒ podnikateľská adresa; 

⇒ súkromná adresa.  

 Môžem k žiadosti priložiť viac ako jeden dokument? 

Áno, k novej žiadosti môžete priložiť viac ako jeden dokument. Upozorňujeme, že ich 
musíte nahrať jeden po druhom a pri každom z nich musíte nahratie potvrdiť stlačením 
príslušného tlačidla (Pridať priložený dokument). Pre každý dokument musíte takisto 
uviesť jazyk dokumentu a pomenovať ho (napr. Osvedčenie). 

 Náš správny orgán je pridružený k viac ako jednému koordinátorovi pre 
oblasť právnej úpravy. Ktorého z nich mám vybrať pri tvorbe žiadosti alebo 
odpovede na žiadosť? 

V prípade, že je správny orgán pridružený len k jednému koordinátorovi, tento bude 
automaticky uvádzaný pri každej žiadosti. V prípade, že má správny orgán viacerých 
pridružených koordinátorov, sa pri každom vytvorení žiadosti zobrazí výzva, aby ste si 
pre ňu vybrali koordinátora žiadosti. Pri výbere správneho koordinátora žiadosti si 
zistite, či sa pôsobnosť koordinátora vzťahuje na predmet žiadosti. Zvolený koordinátor 
bude za určitých podmienok schvaľovať vaše žiadosti alebo poskytovať vyjadrenia v 
prípadoch, keď sa nestotožníte s odpoveďou poskytnutou odpovedajúcim orgánom.  

 Ako umožním koordinátorovi, aby si mohol prezerať podrobné údaje o 
žiadostiach nášho orgánu? 

Koordinátori IMI majú prednastavený len monitorovací prístup k žiadostiam orgánov. 
Avšak v prípadoch, keď sa od koordinátorov vyžaduje určitý úkon v súvislosti s 
konkrétnou informačnou výmenou (postup schvaľovania alebo postup rozhodovania), 
mali by mať prístup ku všetkým údajom o výmene, aby sa k nej vedeli vyjadriť. Aby ste 
koordinátorovi povolili prístup k údajom o žiadosti, v súvislosti s ktorou má vykonať 
určité úkony, musí váš miestny správca údajov upraviť nastavenia pre príslušnú oblasť 
právnej úpravy a pracovný postup, a to na karte Nastavenia pre ....(oblasť právnej 
úpravy) vyberte kartu Žiadosti o informácie (cesta: Správa údajov > Správa – domovský 
správny orgán > Správa údajov o mojom orgáne). Na tejto karte musíte pri príslušnom 
parametri (Umožňuje tento orgán koordinátorovi prezeranie podrobností...) nastaviť 
hodnotu „áno“.  

Z dôvodu ochrany osobných údajov však koordinátor nebude mať prístup k nijakým 
osobným údajom subjektu žiadosti, a to ani v prípade, že ste mu udelili neobmedzený 
prístup k žiadosti.  

 Prečo sa mi nezobrazujú všetky údaje našich žiadostí? 

Na to, aby ste si mohli prezerať všetky údaje o žiadostiach, ktoré sa vypracovali alebo 
vybavili v rámci vášho správneho orgánu, potrebujete mať práva používateľa 
vybavujúceho žiadosti. Ako základný používateľ alebo miestny správca údajov, máte 
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oprávnenie prezerať si len všeobecné údaje (monitorovací prístup) žiadostí vášho 
príslušného orgánu. Používateľské práva nastavuje miestny správca údajov orgánu, ktorý 
vám ich môže prípadne zmeniť.  

 Poslali sme dávnejšie prostredníctvom IMI žiadosť o informácie, avšak 
odpovedajúci orgán nám doteraz neodpovedal. Čo môžeme urobiť?  

V prvom rade môžete odpovedajúcemu orgánu poslať e-mail s pripomienkou, že čakáte 
na odpoveď na svoju žiadosť. E-mailovú adresu orgánu nájdete v jeho všeobecných 
kontaktných údajoch v IMI. Tieto údaje sa uvádzajú pri každej žiadosti na záložke 
Správa žiadosti. V prípade, že neuspejete, mali by ste požiadať vášho koordinátora IMI, 
aby kontaktoval svojho partnera v odpovedajúcom členskom štáte. Kontaktné údaje 
koordinátora zodpovedného za konkrétnu žiadosť takisto nájdete na karte Správa 
žiadosti.  

V prípade pochybností o tom, kto je váš koordinátor IMI, si preštudujte informácie na 
stránke o Poradenských centrách IMI (cesta: Pomocník > Poradenské centrá IMI) alebo 
kontaktujte priamo vášho národného koordinátora IMI. Zoznam národných 
koordinátorov je dostupný na webovej lokalite IMI v časti Kontaktovať IMI 
(http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact_sk.html).  

 

5.2. Odpovedanie na žiadosti 

 Ako sa dozviem, že môjmu správnemu orgánu bola doručená nová žiadosť? 

O doručení novej žiadosti dostane váš správny orgán informáciu zo systému IMI vo 
forme automatického e-mailu. E-mail s informáciou o novej prichádzajúcej žiadosti sa 
doručí všetkým používateľom s právami vybavovať žiadosti a na kontaktnú e-mailovú 
adresu orgánu. Okrem toho sa nové žiadosti zobrazia v IMI aj v zozname činností 
používateľov vybavujúcich žiadosť. 

 Prečo nemôžem v mene správneho orgánu odpovedať na žiadosti? 

Na to, aby ste mohli poskytovať odpovede na žiadosti, musíte mať používateľské práva 
vybavovať žiadosti. Ak takéto práva nemáte, obráťte sa na miestneho správcu údajov v 
rámci vášho orgánu. Ako používateľ s právami vybavovať žiadosti môžete odpovedať na 
každú žiadosť, ktorú váš správny orgán prijme s jednou výnimkou: ak sa v rámci vášho 
správneho orgánu používa prideľovanie, musí vám byť táto žiadosť navyše pridelená. 
V takom prípade môže žiadosť vybavovať len ten používateľ vybavujúci žiadosti, 
ktorému bola žiadosť pridelená. Používatelia s právom vybavovať žiadosti, ktorým 
žiadosť nebola pridelená, budú mať prístup ku všetkým údajom žiadosti, ale nebudú 
môcť vykonať nijaké úkony.  

 Čo mám robiť v prípade, keď náš príslušný orgán nie je náležitý na 
poskytnutie odpovede na žiadosť? 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact_sk.html
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V prípade, že správny orgán nie je náležitý na poskytnutie odpovede, nemá povinnosť 
prijať prichádzajúcu žiadosť. Namiesto toho by ste žiadosť mali poslať inému 
príslušnému orgánu alebo koordinátorovi IMI zo svojho členského štátu. Po preposlaní 
žiadosti vaša zodpovednosť v súvislosti so žiadosťou zaniká a žiadosť zmizne z vášho 
zoznamu žiadostí.  

 Je možné, aby viacerí používatelia v rámci správneho orgánu upravovali 
žiadosti a pripravovali odpovede? 

V prípade, že sú v rámci orgánu viacerí používatelia s právami vybavovať žiadosti pre tú 
istú oblasť právnej úpravy, všetci títo používatelia budú mať neobmedzený prístup k 
žiadostiam, ktoré váš správny orgán odoslal alebo prijal v tejto oblasti právnej úpravy. 
Každý používateľ vybavujúci žiadosti bude môcť upravovať žiadosť, poskytovať 
odpovede alebo uvádzať ľubovoľné poznámky. Odpovede a poznámky, ktoré sú uložené 
ako koncept, môže iný používateľ neskôr pozmeniť. Čiastočné či úplné odpovede 
odoslané jedným z používateľov sa už nedajú upraviť. 

Upozorňujeme, že ak váš správny orgán používa postup prideľovania na zadávanie 
žiadostí, len poverení používatelia vybavujúci žiadosti budú môcť upravovať im 
pridelené žiadosti. 

V prípade, že v rovnakom čase sa dvaja používatelia rozhodnú upravovať tú istú žiadosť, 
systém jedného z nich upozorní, že žiadosť už niekto upravuje a že údaje, ktoré by zadal 
druhý používateľ, nie je možné uložiť. 

 Môžem k svojej odpovedi priložiť dokumenty? 

Áno, k odpovedi môžete priložiť jeden alebo viac dokumentov. Upozorňujeme, že ich 
musíte nahrať jeden po druhom a pri každom z nich musíte nahratie potvrdiť stlačením 
príslušného tlačidla (Pridať priložený dokument). Pre každý dokument musíte takisto 
uviesť jazyk dokumentu a pomenovať ho (napr. Osvedčenie). 

 

 Kto má právo prezerať si všetky údaje odpovedí, ktoré poskytujem? 

Prístup ku všetkým podrobnostiam odpovedí (vrátane osobných údajov subjektu žiadosti) 
majú len osoby priamo zapojené do vybavovania žiadosti, čiže: 

• používatelia žiadajúceho orgánu s právami vybavovať žiadosti; 

• používatelia v rámci vášho orgánu s právami vybavovať žiadosti.  

Používatelia s právami používateľa prideľujúci žiadosti (allocator) v rámci oboch 
orgánov majú takisto prístup ku všetkým údajom žiadostí, avšak bez osobných údajov. 

 Prijal som žiadosť a teraz som si uvedomil, že nie som kompetentný poskytnúť 
odpoveď. Čo mám urobiť? 
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Budete musieť žiadajúcemu orgánu vysvetliť, že v skutočnosti nebudete môcť odpovedať 
na ich žiadosť a budete ich musieť požiadať, aby žiadosť stiahli. V prípade, že viete, 
ktorý orgán vo vašom členskom štáte môže žiadosť vybaviť, mali by ste to žiadajúcemu 
orgánu oznámiť. Svoje vysvetlenie môžete napísať priamo do žiadosti v poli Všeobecné 
poznámky. Po uložení vysvetlenia dostane vaša protistrana informáciu, že ste k žiadosti 
doplnili nové skutočnosti. Takisto môžete jednoducho napísať dotknutému orgánu e-mail 
s vysvetlením. Jeho e-mailovú adresu nájdete vo všeobecných kontaktných údajoch v 
IMI.  

V budúcich verziách IMI sa predpokladá možnosť preposlať žiadosť aj po jej prijatí. 

 Čo ak nepoznám odpovede na všetky otázky uvedené v žiadosti? 

Ak viete, ktorý iný útvar alebo orgán by mohol poskytnúť odpovede na otázky, ktoré 
nedokážete zodpovedať, mali by ste ho požiadať o chýbajúce informácie, keďže pre vás 
to bude zvyčajne jednoduchšie ako pre žiadajúci orgán. Vďaka tomu budete môcť 
žiadajúcemu orgánu zaslať úplnú odpoveď. Ak neviete, kto by mohol poskytnúť 
požadované informácie, môžete sa obrátiť na koordinátora IMI alebo informovať 
žiadajúci orgán pridaním poznámky ku konkrétnej otázke.  

V budúcich verziách IMI sa predpokladá možnosť prijať len časť otázok z prichádzajúcej 
žiadosti a preposlať zvyšné inému príslušnému orgánu v rámci členského štátu. 

 Čo ak nemôžem/nedokážem poskytnúť odpoveď na určitú otázku uvedenú 
v žiadosti? 

Môže sa stať, že na určitú otázku nedokážete poskytnúť odpoveď napriek vašej snahe 
získať požadované informácie od iných orgánov. V takom prípade vysvetlite, že 
nemôžete poskytnúť požadované informácie. Toto vysvetlenie sa dá poskytnúť vybraním 
vhodnej položky z rozbaľovacieho zoznamu možných odpovedí alebo pridaním 
poznámky s ľubovoľným textom k dotknutej otázke.  

 Žiadajúci orgán požaduje poskytnutie dodatočných informácií. Ako mám 
postupovať v takomto prípade? 

Aj po odoslaní úplnej odpovede na žiadosť môže odpovedajúci orgán dostať žiadosť na 
poskytnutie dodatočných informácií (žiadosť bude mať status Otvorená žiadosť – 
vyžiadané dodatočné informácie). Ak odpovedajúci orgán súhlasí s poskytnutím ďalších 
informácií, môže aktualizovať svoje predchádzajúce odpovede a/alebo pridať poznámky 
s ľubovoľným textom v príslušnom poli Poznámky, ktoré sa nachádza za každou 
otázkou. Okrem toho môže do všeobecného poľa Poznámky v dolnej časti zoznamu 
otázok pridať doplňujúce vysvetlenia (alebo v prípade potreby všetky dodatočné 
informácie). 

 Rád by som požiadal svojho koordinátora o technickú pomoc s poskytnutím 
odpovede na žiadosť. Môže si koordinátor zobraziť všetky podrobnosti 
žiadosti predtým, ako odošlem pripravenú odpoveď?  
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Koordinátor žiadosti má len všeobecný prístup k údajom žiadostí, ktoré odosielajú alebo 
prijímajú ním koordinované správne orgány. V prípade, že sa chcete poradiť s 
koordinátorom o určitej žiadosti, môžete mu napríklad poslať prehľad žiadosti. Prehľad 
žiadosti môžete vytvoriť kedykoľvek kliknutím na tlačidlo Tlač prehľadu. Ak si zvolíte 
možnosť „personalizovaný“, rozhodujete sami o tom, aké informácie bude váš prehľad 
obsahovať (napr. otázky a vami pripravené odpovede). Odporúčame vám, aby ste 
neuvádzali osobné údaje.  

Upozorňujeme, že od koordinátorov sa niekedy vyžaduje, aby vykonali určité úkony v 
súvislosti so žiadosťou (postup schvaľovania alebo rozhodovania). Aby mali prístup k 
podrobným údajom o týchto prípadoch, mali by ste im to umožniť v nastaveniach 
týkajúcich sa vášho správneho orgánu pre pracovný postup pre žiadosti o informácie v 
danej oblasti právnej úpravy. Konkrétne na karte Nastavenia pre ...(zvolenú oblasť 
právnej úpravy) vyberte kartu Žiadosti o informácie (cesta: Správa údajov > Správa – 
domovský správny orgán > Správa údajov o mojom orgáne). Na tejto karte musí mať 
parameter pre otázku „Umožňuje tento orgán koordinátorovi prezeranie podrobností o 
svojich žiadostiach v prípadoch, že sa požaduje úkon zo strany koordinátora?“ 
nastavenú hodnotu Áno. 

 Odpoveď píšem do poľa pre ľubovoľný text, ale nemám dosť priestoru. Čo 
môžem urobiť?  

Za každou preddefinovanou odpoveďou v IMI máte k dispozícii pole na poznámky s 
ľubovoľným textom. Vo všeobecnosti platí, že ak vy a žiadajúci orgán neovládate 
spoločný jazyk, mali by ste minimalizovať používanie poznámok s ľubovoľným textom, 
nakoľko aj pri využití strojového prekladu existuje riziko nedorozumenia. Keď je vaša 
odpoveď písaná v poli pre ľubovoľný text príliš dlhá, môžete takisto využiť pole pre 
Všeobecné poznámky. Otázky a odpovede sú číslované, takže v poli pre všeobecné 
poznámky na ne môžete jednoducho odkázať. 

 Ako sa môj koordinátor dozvie, že som poskytol odpoveď na žiadosť a že sa 
zmenil status žiadosti? 

Príslušné orgány zodpovedajú za zabezpečenie včasnej odpovede na žiadosti o 
informácie z iných členských štátov. Koordinátori IMI zvyčajne nedostávajú 
upozornenia o každej žiadosti, okrem prípadu, že sa vyžaduje úkon z ich strany. Na účely 
zabezpečenia bezproblémového fungovania IMI v ich regióne alebo oblasti právnej 
úpravy môžu koordinátori IMI využívať zoznamy žiadostí dostupné v systéme. 
Napríklad na zozname „Žiadosti, ktoré koordinujem“ sa zobrazujú všetky žiadosti 
odoslané alebo prijaté koordinovanými orgánmi. Pri každej žiadosti sa koordinátorom 
zobrazia všeobecné údaje, vrátane statusu žiadosti. Zoznam pripomienok obsahuje 
omeškané prípady, napr. prípady, kde odpoveď mešká alebo žiadosť nebola prijatá ani s 
odstupom času. Viaceré kritériá umožňujú koordinátorom vyhľadať v zoznamoch 
žiadostí špecifické prípady. 
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5.3. Prijatie odpovede na žiadosť v IMI  

 Čo mám robiť v prípade, keď odpoveď na žiadosť nepovažujem za 
uspokojivú? 

Ak podľa vás odpoveď nie je uspokojivá, môžete si od odpovedajúceho orgánu vyžiadať 
dodatočné informácie. Využite pole pre poznámky s ľubovoľným textom na označenie 
otázok, ku ktorým potrebujete dodatočné informácie. Všetky otázky a odpovede sú 
číslované, takže v poli pre poznámky na ne môžete jednoducho odkázať. Svoju 
požiadavku na dodatočné informácie musíte takisto odôvodniť. 

 Čo ak je odpoveď len čiastočnou odpoveďou? 

Pri odpovedaní na žiadosť môže mať odpovedajúci orgán k dispozícii niektoré 
informácie, chýbajúce informácie však potrebuje zhromaždiť. Môže napríklad okamžite 
overiť pravosť osvedčenia, ale bude potrebovať viac času na sumarizáciu odpovedí na 
ostatné otázky obsiahnuté v žiadosti.  

Čiastočná odpoveď môže obsahovať odpovede na jednu alebo viac otázok zo žiadosti. V 
prípade, že dostanete čiastočnú odpoveď, nebudete vyzvaný na prijatie odpovede. 
Rovnako však zatiaľ nemôžete žiadať o dodatočné informácie. Urobiť tak môžete až po 
poskytnutí úplnej odpovede.  
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