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1. VŠEOBECNÉ OTÁZKY  

1.1. Používanie informačného systému o vnútornom trhu (IMI) – štatistiky 

Zdá sa, že niektorí z vás sa zaujímajú o používanie systému IMI na úrovni EÚ. Ďalej v 

texte vám ponúkame niektoré štatistiky týkajúce sa systému IMI. Aktualizované 

štatistiky sa uverejňujú každý mesiac na webovej lokalite Komisie venovanej IMI: 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/statistics_2012_en.pdf. 

1.1. Váš orgán nie je príslušný na vybavenie prijatej žiadosti 

Prijal váš orgán žiadosť, v prípade ktorej nie je príslušný? Túto žiadosť môžete 

jednoducho postúpiť správnemu zodpovednému orgánu vo vašom členskom štáte. Stačí 

použiť tlačidlo „Preposlať žiadosť“ v dolnej časti obrazovky. Žiadosť sa následne 

prestane zobrazovať vo vašom zozname činností. Váš orgán v postúpenej žiadosti nebude 

uvedený a nebude k nej mať prístup, keďže už za ňu nie ste zodpovední (a preto by ste 

nemali mať prístup k osobným údajom a k vymeneným informáciám). Ak neviete, ktorý 

príslušný orgán vo vašom členskom štáte by sa mal touto doručenou žiadosťou zaoberať, 

pošlite ju svojmu národnému koordinátorovi IMI. 

1.2. Preklady v rámci systému 

Ak sa do systému pridá nová právna oblasť, je možné, že niektoré časti systému ešte 

neboli úplne preložené. Preklady sa doplnia hneď, ako to bude možné. Ak zistíte, že 

niektoré časti systému IMI nie sú preložené, kontaktujte, svojho národného koordinátora 

IMI (NIMIC): (http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact_en.html). Národný 

koordinátor IMI pošle vaše pripomienky Komisii. 

2. TECHNICKÉ OTÁZKY 

2.1. Prehliadač 

Systém IMI sa testuje v rámci týchto prehliadačov: Internet Explorer od verzie 7, Firefox 

a Chrome (automatická aktualizácia). Ak máte staršiu verziu prehliadača Internet 

Explorer, môžu sa vyskytnúť problémy so zobrazením IMI a niektorými funkciami. 

Od 5. verzie systému IMI (od mája 2012) sa používa menšie písmo. Nezabudnite, že 

veľkosť rôznych rámčekov môžete v systéme IMI meniť a že menu môžete úplne skryť. 

Takisto môžete zväčšiť alebo zmenšiť celú obrazovku (stlačte „ctrl“ a znak „+“ alebo „-

“). 

2.2. Nie je možné prihlásiť sa do IMI 

Ak sa do systému IMI z akéhokoľvek dôvodu nemôžete prihlásiť, kontaktujte národné 

poradenské centrum IMI (http://ec.europa.eu/internal_market/imi-

net/imi_helpdesks/index.html). Buď vám priamo pomôžu alebo vás odkážu na 

príslušného koordinátora. 

2.3. E-maily zo systému IMI 

Systém posiela automatické e-maily vždy v prípade úkonu, ktorý je potrebné vykonať, 

alebo ak je potrebné informovať vás o akýchkoľvek zmenách údajov týkajúcich sa vášho 

správneho orgánu. 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/statistics_2012_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact_en.html
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/imi_helpdesks/index.html
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/imi_helpdesks/index.html
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Ak nedostávate žiadne e-maily: 

 skontrolujte svoju e-mailovú adresu zaregistrovanú v systéme, 

 skontrolujte priečinok nevyžiadaných e-mailov vo vašej poštovej schránke, 

 požiadajte svojich IT kolegov, aby v rámci nastavenia bezpečnostných prvkov 

vašej organizácie povolili e-maily z adresy imi-helpdesk@ec.europa.eu. 

2.4. Funkcia strojového prekladu 

Strojový preklad poskytuje iba hrubý preklad textu. Strojový preklad môže byť vhodný 

na získanie rýchleho prehľadu o obsahu poľa pre ľubovoľný text. Európska komisia 

nenesie žiadnu zodpovednosť alebo záväzok za presnosť strojového prekladu.  

Na dosiahnutie najlepších výsledkov by mal ľubovoľný text pozostávať z krátkych a 

jasných viet. Vety v poli pre ľubovoľný text by mali mať takúto štruktúru: podmet + 

sloveso + predmet atď. Vyhýbajte sa používaniu administratívneho jazyka. 

V súčasnosti sa strojový preklad IMI používa iba na skúšobnej báze. Služba strojového 

prekladu sa stále vyvíja. Výsledkom tohto vývoja by malo byť zvýšenie rýchlosti 

a zlepšenie kvality prekladu. 

Nový školiaci materiál, v ktorom sa vysvetľuje, ako strojový preklad funguje, je k 

dispozícii (iba v angličtine) na webovej lokalite Komisie venovanej systému IMI: 

(http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training/new_training_material.html). Pre 

viac informácií vo vašom jazyku kontaktujte národného koordinátora IMI. 

Používateľ, ktorý píše ľubovoľný text, je povinný uviesť jazyk ľubovoľného textu. 

Príjemca ľubovoľného textu môže zvoliť jazyk, do ktorého by sa mal ľubovoľný text 

preložiť. Ak je jazyk nesprávne uvedený, funkcia strojového prekladu nebude fungovať. 

Možno budete musieť požiadať príslušný orgán, aby znovu napísal text a označil správny 

kód jazyka. Ak v systéme IMI zvolíte orgán, zvýraznia sa jeho dorozumievacie jazyky. 

Ak hovoríte jedným z jazykov orgánu, ktorý chcete kontaktovať, namiesto strojového 

prekladu použite tento jazyk. 

Po dokončení vývoja služby strojového prekladu budeme môcť uvažovať o ďalších 

vylepšeniach funkcie strojového prekladu v systéme IMI: preklad príloh (vo formáte 

Word), možnosť pridať vlastný preklad, uloženie prekladu ako súčasť žiadosti IMI (ako 

to bolo v minulosti), rozšírenie funkcie strojového prekladu na výstrahy. 

2.5. Funkcia tlačenia správ 

Nový školiaci materiál, v ktorom sa vysvetľuje, ako tlačenie správ funguje, je k 

dispozícii (iba v angličtine) na webovej lokalite Komisie venovanej systému IMI: 

(http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training/new_training_material.html). Pre 

viac informácií vo vašom jazyku kontaktujte národného koordinátora IMI. 

2.6. Žiadosť o informácie – všeobecné otázky 

V žiadosti nevidíte osobné údaje (z dôvodu ochrany údajov), pokiaľ neusúdite, že máte 

kompetenciu na jej vybavenie a túto žiadosť neprijmete. Ak po prijatí žiadosti zistíte, že 

na jej vybavenie nie je váš správny orgán kompetentný, stále ju môžete postúpiť inému 

príslušnému orgánu. 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training/new_training_material.html
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training/new_training_material.html
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Ak si chcete zobraziť všetky žiadosti vášho orgánu, môžete ich vyhľadať pomocou 

položky v menu „Žiadosti“ – „Vyhľadávanie všetkých žiadostí“. Nie je potrebné uvádzať 

žiadne kritériá. Výsledky vyhľadávania budú obsahovať všetky žiadosti odoslané a 

prijaté vaším orgánom. 

Lehotu na vybavenie môžete meniť v dvoch momentoch: 1/ keď prijmete žiadosť; 2/ keď 

prijmete žiadosť o ďalšie informácie. Ak pošlete správu inému orgánu a ten súhlasí, k 

zmene oficiálnej lehoty nedochádza. Ak potrebujete lehotu zmeniť neskôr, odporúčame 

žiadosť rozdeliť (pozri školiaci materiál: http://ec.europa.eu/internal_market/imi-

net/training/new_training_material.html). Takýmto spôsobom môžete niektoré z otázok 

zodpovedať ihneď a zvyšným otázkam prideliť novú lehotu. 

Komisia členským štátom pravidelne pripomína, aby žiadosti o informácie prijímali a 

odpovedali na ne. V prípade akýchkoľvek problémov s vašimi žiadosťami sa neváhajte 

obrátiť na národného koordinátora IMI. 

2.7. Žiadosť o informácie – otázky a odpovede 

Chceli by sme vám poďakovať za vaše pripomienky týkajúce sa predpreložených otázok 

a odpovedí. V spolupráci s našimi kolegami zodpovednými za rôzne právne oblasti a 

expertnými skupinami plánujeme súbory otázok aktualizovať. Vaše pripomienky sú preto 

mimoriadne dôležité.  

Úplný zoznam otázok nájdete na webovej lokalite IMI v sekcii „Dôležité dokumenty > 

Informačné materiály o systéme IMI > Otázky, ktoré sú súčasťou systému IMI“ 

(http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/data_protection_en.html#data_fields). 

Keďže systém IMI neumožňuje opýtať sa niektoré otázky, niektorí z vás uviedli potrebu 

posielať otázky v poli pre ľubovoľný text. V tejto súvislosti uvádzame, že predpreložené 

otázky sú založené na právnych predpisoch EÚ a schválené členskými štátmi. Ak si 

myslíte, že niektoré otázky chýbajú alebo sú nejasné, kontaktujte svojho národného 

koordinátora IMI, ktorý vašu pripomienku pošle Komisii.  

Ak predpreložené odpovede nie sú postačujúce, vždy je možné odpovedať podrobnejšie 

v poli na poznámky k odpovedi. 

Myslíte si, že odpovede poskytnuté partnerským orgánom sú nejasné alebo príliš krátke? 

Neváhajte požiadať o doplňujúce informácie. 

2.8. Žiadosť o informácie – prílohy 

K neuzavretej žiadosti o informácie môžete kedykoľvek priložiť prílohy. Prílohy možno 

vymazať, iba ak má žiadosť status „Koncept žiadosti“. Vo všetkých ostatných štádiách 

žiadosti (ak sa už žiadosť poslala inému orgánu) už výmaz nie je možný vzhľadom na to, 

že príloha sa inému orgánu zobrazí okamžite. 

Ak chcete zvýrazniť niektoré informácie v priložených dokumentoch, musíte to urobiť 

pred ich priložením k žiadosti IMI. 

2.9. Žiadosť o informácie – správy/upozornenia 

Chcete upozorniť nejaký orgán, aby na vašu žiadosť odpovedal? Potrebujete viac 

informácií alebo ďalšie sprievodné dokumenty? Prostredníctvom systému IMI môžete 

posielať správy kedykoľvek pred uzavretím žiadosti. Viac informácií sa dozviete na 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training/new_training_material.html
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training/new_training_material.html
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/data_protection_en.html#data_fields
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webovej lokalite IMI (http://ec.europa.eu/internal_market/imi-

net/training/new_training_material.html). 

Nemôžete zmeniť správy po ich uložení v systéme? Je to tak. Je to spôsobené tým, že 

správa sa po uložení v systéme priamo zobrazí inému orgánu. Tento orgán je o správe 

informovaný aj prostredníctvom e-mailu.  

2.10. Vyhľadávanie orgánov 

Ďakujeme za vaše pripomienky k vyhľadávaniu príslušných orgánov! Pokúsime sa 

zlepšiť zoznam kľúčových slov a požiadame členské štáty, aby sa zaoberali opisom 

kompetencií v systéme IMI. 

Nezabudnite, že ak v systéme IMI nenájdete správny príslušný orgán, svoju žiadosť 

môžete poslať koordinátorovi alebo národnému koordinátorovi IMI. Postarajú sa o 

postúpenie žiadosti príslušnému orgánu. 

2.11. Automatické ukladanie 

Upozorňujeme, že systém automatický neukladá údaje, ktoré uvádzate. Ak napíšete 

údaje, musíte ich potvrdiť kliknutím na tlačidlo „Uložiť“. Pripojenie sa ukončí po 45 

minútach bez vašej intervencie. Všetky neuložené údaje sa po 45 minútach stratia. 

3. OTÁZKY TÝKAJÚCE SA PROPAGÁCIE A ŠKOLENÍ 

Množstvo pripomienok sa týkalo významu primeranej úrovne školení a následných 

činností, najmä ak sa systém IMI nepoužíva často.  

Ak potrebujete školenie, neváhajte kontaktovať koordinátora IMI, ktorý zaregistroval váš 

orgán, alebo vášho národného koordinátora IMI. Kontaktné údaje všetkých národných 

koordinátorov sú k dispozícii na webovej lokalite IMI 

(http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact_en.html).  

V časti webovej lokality IMI „Kurz systému IMI“ nájdete školiace materiály a 

užívateľské príručky zoradené podľa tém. Takisto tam nájdete dokument s odpoveďami 

na najčastejšie otázky používateľov systému IMI (FAQs). 

4. PRÁVNE OTÁZKY 

4.1. Ochrana osobných údajov 

Na základe zásady ochrany súkromia už v štádiu návrhu sa pri tvorbe IMI zohľadnili 

požiadavky právnych predpisov na ochranu údajov najmä prostredníctvom obmedzení, 

ktoré sa vzťahujú na prístup k osobným údajom vymieňaným v rámci tejto aplikácie. IMI 

preto ponúka výrazne vyššiu úroveň ochrany a bezpečnosti než iné metódy výmeny 

informácií, ako napríklad pošta, telefón, fax alebo e-mail. 

4.2. Vnútroštátne používanie IMI 

Po nadobudnutí účinnosti nariadenia o IMI bude možné používať IMI na administratívnu 

spoluprácu medzi orgánmi jedného členského štátu, za predpokladu, že sú splnené určité 

podmienky. Napríklad, táto spolupráca bude musieť byť založená na existujúcich 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training/new_training_material.html
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training/new_training_material.html
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact_en.html
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pracovných postupoch a budú možné len menšie úpravy (napr. súbory otázok). Navyše, 

ak má členský štát v úmysle používať systém IMI na interné účely systematicky, bude 

musieť vopred požiadať Komisiu o schválenie. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich 

sa vnútroštátneho používania systému IMI vo vašom členskom štáte kontaktujte svojho 

národného koordinátora IMI (http://ec.europa.eu/internal_market/imi-

net/contact_en.html). 

4.3. Povinné používanie IMI v porovnaní s inými prostriedkami 

komunikácie 

Po prijatí nariadenia o IMI sa používanie systému IMI na administratívnu spoluprácu 

(výmena informácií a vzájomná pomoc) stane povinným v prípade všetkých právnych 

aktov uvedených v prílohe k nemu, t. j. v prípade smernice o službách, smernice 

o uznávaní odborných kvalifikácií, smernice o právach pacientov, nariadenia o 

cezhraničnej preprave eurovej hotovosti a siete SOLVIT, ako aj pre smernicu o vysielaní 

pracovníkov (na základe skúšobného projektu). Tento zoznam sa bude priebežne 

aktualizovať. 

Je potrebné pripomenúť, že na rozdiel od iných nástrojov na výmenu informácií sa pri 

tvorbe IMI zohľadnili požiadavky právnych predpisov na ochranu údajov v súlade so 

zásadou „ochrany súkromia už v štádiu návrhu“. Keďže IMI ponúka výrazne vyššiu 

úroveň ochrany a bezpečnosti než iné metódy výmeny informácií (ako napríklad pošta, 

telefón, fax alebo e-mail), tento systém uľahčuje dodržiavanie platných právnych 

predpisov EÚ a jednotlivých štátov o ochrane osobných údajov. 

4.4. Súkromné subjekty a IMI 

IMI je administratívny nástroj určený na cezhraničnú spoluprácu medzi „príslušnými 

orgánmi“, ktorými môžu byť akékoľvek subjekty, na ktoré bola prenesená zodpovednosť 

v súvislosti s uplatňovaním právnych predpisov EÚ alebo vnútroštátnych právnych 

predpisov – obvykle sú nimi štátne orgány. Rozhodnutie o tom, ktoré orgány by mali byť 

registrované v systéme IMI ako príslušné pre konkrétnu právnu oblasť, prijímajú 

samostatne všetky členské štáty. Ak sa domnievate, že v systéme IMI chýba príslušný 

orgán, ktorý by tam mal byť registrovaný, kontaktujte svojho koordinátora IMI.  

5. PRE KOORDINÁTOROV 

5.1. Ako monitorovať žiadosti mojich koordinovaných orgánov? 

Žiadosti vašich koordinovaných orgánov môžete na účely monitoringu vyhľadať cez 

položku menu „Žiadosti > Vyhľadávanie všetkých žiadostí“ a zmeniť kritérium 

„Vyhľadať“ na „žiadosti orgánov, pre ktoré som pridružený koordinátor“. 

Ak nie ste pridruženým koordinátorom žiadostí, môžete použiť kritérium „Obmedziť 

vyhľadávanie na“, kde označte políčko „žiadosti určených orgánov“. V poli, ktoré sa 

vám zobrazí, vyberte príslušné orgány. 

5.2. Prebiehajúce prípady – ako kontaktovať iný členský štát 

V budúcnosti plánujeme v systéme IMI vytvoriť funkciu, ktorá národným koordinátorom 

IMI umožní jednoducho kontaktovať svojich kolegov v inom členskom štáte. 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact_en.html
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact_en.html
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Zatiaľ navrhujeme použiť bežný e-mail. Kontaktné údaje národných koordinátorov IMI 

sú na webovej lokalite IMI. Takisto ich môžete vyhľadať v systéme. Na záložke pre 

vyhľadávanie príslušných orgánov napíšte do poľa „Názov orgánu“ výraz „NIMIC“ – 

systém zobrazí národných koordinátorov IMI. 

Každý, kto má k žiadosti prístup (spracovateľ žiadosti, koordinátor žiadosti), môže 

jednoducho kontaktovať iný príslušný orgán a jeho koordinátora. Na záložke „Správa 

žiadosti“ konkrétnej žiadosti kliknite na ikonku obálky (napr. pri e-mailovej adrese). 

Otvorí sa nový e-mail s číslom žiadosti v predmete. 

6. UŽITOČNÉ ODKAZY 

Zoznam národných poradenských centier IMI: 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/imi_helpdesks/index.html  

Zoznam národných koordinátorov IMI: 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact_en.html  

Nový školiaci materiál na webovej lokalite IMI (k dispozícii iba v angličtine): 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training/new_training_material.html  

Najčastejšie otázky: 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/faq_sk.pdf  

Súbory otázok, ktoré sú súčasťou systému IMI: 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/data_protection_sk.html#data_fields  
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