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1 Prihlásenie sa do systému IMI  

Keď sa zaregistrujete v systéme IMI, doručia sa vám dva automatické e-maily s informáciami o vašej registrácii. 

Prvý obsahuje potvrdenie o vytvorení konta a v druhom nájdete dočasné heslo, ktoré budete potrebovať pri 

prvom prihlásení. 

Osoba, ktorá vás zaregistrovala v systéme, vám musí mimo toho systému oznámiť vaše používateľské meno 

v systéme IMI. 

Keď máte k dispozícii používateľské meno a dočasné heslo, môžete sa prihlásiť do systému IMI. Prístup 

k systému IMI je možný prostredníctvom webového sídla systému (https://ec.europa.eu/internal_market/imi-

net/) alebo pomocou priameho odkazu: https://webgate.ec.europa.eu/imi-net/. Súčasťou e-mailu s dočasným 

heslom bude aj odkaz na prístup k systému. 

Pri prvom prihlásení sa si budete musieť nastaviť osobné heslo a 12-miestny bezpečnostný kód. Používatelia by 

mali vziať do úvahy tieto odporúčania:  

o Pri prihlasovaní sa pomocou dočasného hesla je dôležité zadať používateľské meno a dočasné 

heslo ručne, aj keď sú polia na prihlasovacej obrazovke vopred vyplnené. Ak sa potom v prehliadači 

zobrazí otázka, či chcete uložiť heslo, je potrebné odpovedať NIE. 

o Používatelia musia najskôr dokončiť proces prihlásenia sa pomocou dočasného hesla (nastaviť si 

heslo a bezpečnostný kód). Ak chcú, aby sa ich heslo uložilo v prehliadači, je potrebné sa odhlásiť 

a znova prihlásiť pomocou nového nastaveného hesla. Opäť musia najskôr ručne zadať používateľské 

meno a nové nastavené heslo. V prehliadači sa teraz znova zobrazí otázka, či sa má heslo 

uložiť/zapamätať. Teraz možno vybrať odpoveď ÁNO. 

o V používateľských menách, heslách a bezpečnostných kódoch v systéme IMI sa rozlišujú veľké 

a malé písmená a vždy je potrebné venovať pozornosť správnemu zadaniu veľkých písmen. 

o Dôrazne sa odporúča zadávať dočasné heslá ručne, aby sa predišlo chybnému skopírovaniu 

dodatočných znakov pred heslom alebo za ním. 

o Dočasné heslá vždy obsahujú 2 veľké písmená + 4 malé písmená + 2 číselné znaky (t. j. prvé dva 

znaky sú vždy veľké písmená – je to dôležité, pretože veľké písmeno O si možno ľahko pomýliť 

s číslicou 0 alebo malé písmeno l si možno ľahko pomýliť s veľkým písmenom I). 

o Dočasné heslá možno použiť len na jednorazové prihlásenie. Pri prihlasovaní sa pomocou 

dočasného hesla si používatelia musia najskôr nastaviť osobné heslo a potom bezpečnostný kód. (Na 

zjednodušenie používania môžete prípadne odporučiť nastavenie jednoduchého bezpečnostného 

kódu, ktorý ešte vyhovuje pravidlám. Takéto kódy sa budú pri ďalšom prihlasovaní sa jednoducho 

zadávať.) 

Pri ďalšom prihlasovaní sa budete musieť použiť osobné používateľské meno, heslo a bezpečnostný kód.  

Ak ste zabudli používateľské meno, heslo a bezpečnostný kód pre systém IMI, obráťte sa na 

spolupracovníkov, ktorí sú takisto zaregistrovaní v systéme IMI a majú správcovské práva, alebo sa spojte 

s národným koordinátorom IMI/so službami podpory systému IMI Európskej komisie. Môžete sa tak dozvedieť 

svoje používateľské meno a v prípade potreby si nechať obnoviť heslo.  

Keď dôjde k obnove hesla, dostanete nové dočasné heslo, pomocou ktorého sa môžete prihlásiť a ktoré 

budete musieť zmeniť, rovnako ako pri prvom prihlásení sa do systému IMI (podrobnosti sú uvedené vyššie).

https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/
https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/
https://webgate.ec.europa.eu/imi-net/


2 Výmena informácií o spoločnej skúške odbornej prípravy pre 
inštruktorov lyžovania 

Spoločná skúška odbornej prípravy (ďalej len „záverečná skúška“) pre inštruktorov lyžovania (podľa 

článku 49b smernice 2005/36/ES) sa stanovuje delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2019/907. Podľa 

ustanovení tohto delegovaného nariadenia záverečná skúška pozostáva zo skúšky potvrdzujúcej technické 

schopnosti inštruktorov lyžovania a skúšky potvrdzujúcej ich kompetencie týkajúce sa bezpečnosti.  

Podľa článku 4 nariadenia (EÚ) 2019/907 členské štáty uznávajú osvedčenia potvrdzujúce úspešné 

vykonanie záverečnej skúšky. Pri uznávaní takýchto osvedčení sa jednoznačne vyžaduje administratívna 

spolupráca a vzájomná pomoc medzi členskými štátmi zakotvená v článkoch 8 a 56 smernice o uznávaní 

odborných kvalifikácií. 

Systém IMI už od roku 2008 podporuje administratívnu spoluprácu pri uznávaní odborných kvalifikácií, 

zástupcovia členských štátov a obzvlášť zástupcovia subjektov udeľujúcich kvalifikáciu inštruktorom 

lyžovania sa však vyjadrili, že je potrebný jednoduchý a praktický spôsob výmeny informácií o záverečných 

skúškach. Zaviedol sa preto špecializovaný modul v systéme IMI na základe technickej funkcie archívov 

systému IMI s cieľom podporovať a uľahčovať výmenu informácií o záverečných skúškach pre inštruktorov 

lyžovania. 

Pomocou archívnej funkcie je možná výmena informácií bez zbytočného administratívneho zaťaženia, 

s minimálnym úsilím a bez rizika, že sa bude odosielať a prijímať neprimerane vysoký počet žiadostí 

v systéme IMI. V prípade subjektov, ktoré si potrebujú overovať, či inštruktori lyžovania splnili požiadavky 

záverečnej skúšky, je pravdepodobné, že si budú kvalifikácie overovať pravidelne a takmer systematicky. 

Pomocou archívu umožní systém IMI jednoduché a rýchle overenie kladného výsledku záverečnej skúšky, 

takže orgány nebudú musieť zasielať do systému IMI žiadosti o takéto overenie, ani nebudú musieť čakať 

na odpoveď na svoje žiadosti. 

3 Formulár súhlasu so spracovaním osobných údajov inštruktorov 
lyžovania 

Skôr ako sa uskutoční výmena akýchkoľvek osobných údajov inštruktora lyžovania pomocou systému 

IMI, je nevyhnutné vyžiadať si súhlas odborníka so spracovaním osobných údajov. V systéme IMI možno 

zaznamenať údaje o úspešne absolvovanej technickej skúške alebo celkovej záverečnej skúške na základe 

absolvovania technickej skúšky a bezpečnostnej skúšky alebo na základe nadobudnutých práv. Záznamy 

nie je nikdy možné aktivovať (sprístupniť ich iným používateľom systému IMI), pokiaľ sa do systému 

neodoslal súhlas odborníka. 

Na zaznamenanie súhlasu odborníka je k dispozícii šablóna vo všetkých relevantných jazykoch (pozri 

prílohu I). Podpísaný formulár súhlasu je potrebné nahrať do systému IMI, pričom sa ním doplnia všetky 

povinné údaje vo formulároch. Šablónu možno stiahnuť aj priamo zo systému IMI týmto postupom: 

 Vytvorte návrh záznamu v systéme IMI (je potrebné vyplniť len polia s červeným označením *) 

 Uložte záznam (zobrazí sa varovanie o tom, ktoré polia je ešte potrebné vyplniť) 

 Kliknite na položku Tlač a vyberte možnosť Formulár súhlasu pre spoločnú skúšku odbornej 

prípravy pre inštruktorov lyžovania 

 Vyberte jazyk, v ktorom sa má šablóna vygenerovať (nie je potrebné požiadať o digitálny podpis) 

a potvrďte výber. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0907


 Vyberte možnosť ponuky Moje prehľady a stiahnite si vygenerovanú šablónu vo formáte PDF (mal 

by to byť prvý dokument na začiatku zoznamu) 

Orgány môžu použiť aj vlastné formuláre súhlasu, ak z nich bude odborníkovi zrejmé, že sa jeho osobné 

údaje budú spracúvať prostredníctvom systému IMI. 

4 Zaznamenávanie a výmena informácií o inštruktoroch lyžovania, 
ktorí splnili požiadavky spoločnej skúšky odbornej prípravy 

Na výmenu informácií o inštruktoroch lyžovania, ktorí splnili požiadavky záverečnej skúšky, t. j. úspešne 

absolvovali potrebné skúšky, je potrebné vybrať možnosť ponuky Archívy a registre/Vytvoriť záznam. 

V rámci tejto možnosti sú k dispozícii dva formuláre v závislosti od toho, čo chcete zaznamenať: 

 Inštruktori lyžovania – Záznam o technických skúškach – slúži na zaznamenanie len pozitívneho 

výsledku technickej skúšky, vyžaduje sa v prípadoch, keď inštruktor lyžovania bude následne 

musieť absolvovať bezpečnostnú skúšku alebo môže využiť výnimku z absolvovania bezpečnostnej 

skúšky, ktorú môže neskôr overiť iný subjekt. (Niektoré subjekty môžu usporadúvať len technické 

skúšky, a preto budú musieť zaznamenať len výsledok týchto skúšok.) 

 Inštruktori lyžovania – Doklad o spoločnej skúške odbornej prípravy (Common Training Test –

CTT; záverečná skúška) – slúži na záznam dokladu o záverečnej skúške, podľa potreby vrátane 

informácií o technickej skúške. 

Ak subjekt neusporadúva len technickú skúšku, ale môže potvrdiť, že inštruktor lyžovania spĺňa 

všetky požiadavky záverečnej skúšky, vypĺňa sa len tento formulár a nie je potrebné vytvárať 

samostatný záznam o technickej skúške, keďže informácie o nej sú súčasťou tohto formulára 

o záverečnej skúške. 

Polia vo formulári sa zobrazujú na jednej karte. Pri zaznamenávaní informácií postupujte takto: 

 Vyplňte polia formulára a potom kliknite na položku Uložiť – systém potom uloží „návrh“ 

záznamu. 

 Kliknite na položku Aktivovať – týmto krokom sa záznam stane viditeľným pre iné orgány. 

Pri vytváraní záznamu musíte vždy zadať krstné meno a priezvisko odborníka. Tieto polia sú povinné a sú 

označené znakom * (červenej farby). 

Ostatné povinné polia vo formulári sú označené znakom * (oranžovej farby). Návrh záznamu môžete 

uložiť, aj keď ste nevyplnili všetky povinné polia. V takom prípade sa v systéme zobrazí varovanie o tom, 

že ešte chýbajú povinné informácie. V kontextovom okne s varovaním môžete kliknúť na možnosť ÁNO, 

ak chcete uložiť neúplný návrh, alebo na možnosť NIE, ak chcete záznam pred uložením dokončiť. 

Záznamy budete môcť aktivovať, len ak sú vyplnené všetky povinné polia a bol nahratý formulár 

súhlasu. 

V niekoľkých poliach budete musieť nahrať dokumenty (napríklad doklad o kvalifikácii). Do záznamov 

môžete doplniť aj informácie v podobe voľného textu v poli Doplňujúce informácie. V tomto poli by ste sa 

vždy mali presvedčiť, že vybraný jazyk v pravom hornom rohu zodpovedá jazyku, v ktorom ste text zadali. 

Je to potrebné na zabezpečenie správnej funkcie strojového prekladu v systéme IMI. [V rozbaľovacom 

zozname jazykov je štandardne nastavený jazyk vašej relácie (zvolený v pravom hornom rohu obrazovky 

systému IMI). Ak zadávate text v tomto jazyku, nemusíte upravovať jazyk vybratý pre polia s voľným 

textom.] 

Keď aktivujete záznam v systéme IMI, v systéme sa vygeneruje jedinečný identifikátor záznamu 

o záverečnej skúške, ktorý obsahuje reťazec „CTT-“, za ktorým nasleduje 9 alfanumerických znakov. 



 Zaznamenanie splnenia požiadaviek záverečnej skúšky na základe záznamu 

o technických skúškach uloženého v systéme IMI 

Ak chcete zaznamenať splnenie požiadaviek záverečnej skúšky na základe záznamu o technických 

skúškach uloženého v systému IMI, mali by ste začať vytvárať záznam v systéme IMI takto: 

 Otvorte záznam o technickej skúške v systéme IMI (pomocou možnosti ponuky Vyhľadať podľa 

formulára/Inštruktori lyžovania – Záznam o technických skúškach). 

 Kliknite na tlačidlo Použiť rovnaké údaje a vyberte formulár Inštruktori lyžovania – Doklad 

o spoločnej skúške odbornej prípravy (CTT). 

V systéme sa otvorí predvyplnený formulár, do ktorého stačí doplniť chýbajúce informácie. Keď v poli 

Požiadavky CTT splnené vyberiete možnosť Založené na vykonaných technických a bezpečnostných 

skúškach odborníka, v systéme sa načítajú aj podrobnosti o technickej skúške zo skôr vytvoreného 

záznamu v systéme IMI. 

Po vyplnení formulára stačí uložiť a potom aktivovať záznam v systéme IMI. 

 Scenáre zaznamenania požiadaviek záverečnej skúšky 

V závislosti od toho, čo sa zaznamenáva, je potrebné použiť dva formuláre v systéme IMI (Záznam 

o technickej skúške a doklad o záverečnej skúške). V zásade sa v delegovanom nariadení stanovuje 

štandardný mechanizmus na využitie zásady automatického uznávania, čo znamená, že inštruktor 

lyžovania musí najskôr úspešne absolvovať technickú skúšku a potom bezpečnostnú skúšku. 

Delegované nariadenie okrem toho ponúka dva dodatočné mechanizmy, medzi ktoré patrí oslobodenie od 

absolvovania častí záverečnej skúšky, ako aj určité nadobudnuté práva. Ďalej budú podrobnejšie 

vysvetlené všetky mechanizmy a použitie príslušných formulárov. 

4.2.1 Štandardný mechanizmus 

V rámci štandardného mechanizmu sa vyžaduje, aby inštruktori lyžovania najskôr úspešne absolvovali 

technickú skúšku a potom bezpečnostnú skúšku. V praxi inštruktor lyžovania podáva žiadosť 

o absolvovanie technickej skúšky usporiadateľskému subjektu. Usporiadateľské subjekty sa môžu podľa 

vlastného uváženia rozhodnúť, ako tento postup zabezpečia, pretože nie je upravený delegovaným 

nariadením. Odborník sa pozve na technickú skúšku a po jej úspešnom absolvovaní usporiadateľský 

subjekt vytvorí záznam o tejto skutočnosti v systéme IMI. Na tento účel sa vyplní formulár: Inštruktori 

lyžovania – Záznam o technických skúškach 

Ak rovnaký usporiadateľský subjekt bezprostredne po úspešnom výsledku technickej skúšky usporiada aj 

bezpečnostnú skúšku, nie je potrebné vytvoriť záznam o technickej skúške. V takomto prípade postačuje 

vytvoriť jeden záznam vyplnením formulára Inštruktori lyžovania – Doklad o spoločnej skúške odbornej 

príprav (CTT) v systéme IMI. Pri tomto mechanizme je dôležité, aby bola v poli Požiadavky CTT splnené vo 

formulári zvolená zodpovedajúca hodnota: Založené na vykonaných technických a bezpečnostných 

skúškach odborníka. 

Ak sa odborník rozhodne absolvovať technickú skúšku u jedného usporiadateľského subjektu 

a bezpečnostnú skúšku potom u iného subjektu, alebo ak sa rozhodne absolvovať bezpečnostnú skúšku 

neskôr, je potrebné vytvoriť záznam o technickej skúške, pretože na jeho základe sa vystaví budúci doklad 

o záverečnej skúške. 

V druhom prípade inštruktor lyžovania podáva žiadosť o absolvovanie bezpečnostnej skúšky 

usporiadateľskému subjektu, ktorý sa môže podľa vlastného uváženia rozhodnúť, ako skúšku usporiada, 

pretože to nie je upravené delegovaným nariadením. V praxi sa odborník pozve na bezpečnostnú skúšku 

a po jej úspešnom absolvovaní daný subjekt vytvorí záznam v systéme IMI, ktorým sa potvrdzuje, že 



odborník úspešne absolvoval spoločnú skúšku odbornej prípravy. (Pozri oddiel „Zaznamenanie splnenia 

požiadaviek záverečnej skúšky na základe záznamu o technických skúškach uloženého v systéme IMI“) 

4.2.2 Mechanizmus s využitím výnimiek 

Tento mechanizmus je určený pre odborníkov, ktorí môžu využiť výnimky. Medzi výnimky patrí v minulosti 

úspešne absolvovaná skúška Eurotest alebo dostatočný počet bodov FIS, čo znamená oslobodenie od 

požiadavky zložiť technickú skúšku, ako aj úspešne absolvovaná skúška Eurosecurity, ktorá znamená 

oslobodenie od požiadavky zložiť bezpečnostnú skúšku.  

V praxi inštruktor lyžovania podáva žiadosť o absolvovanie technickej skúšky alebo bezpečnostnej skúšky 

usporiadateľskému subjektu v závislosti od toho, ktorú časť záverečnej skúšky ešte musí absolvovať. 

Usporiadateľské subjekty sa môžu podľa vlastného uváženia rozhodnúť, ako tento postup zabezpečia, 

pretože nie je upravený delegovaným nariadením. Odborník sa pozve na technickú skúšku alebo na 

bezpečnostnú skúšku a po jej úspešnom absolvovaní usporiadateľský subjekt vytvorí záznam v systéme 

IMI, ktorým sa potvrdzuje, že odborník úspešne absolvoval spoločnú skúšku odbornej prípravy. 

V tomto scenári musí usporiadateľský subjekt vyplniť v systéme IMI len formulár Inštruktori lyžovania –

 Doklad o spoločnej skúške odbornej prípravy (CTT) a po dokončení záznam aktivovať. Je však dôležité, 

aby bola v poli Požiadavky CTT splnené vo formulári zvolená zodpovedajúca výnimka: Založené na 

predchádzajúcej vykonanej skúške Eurotest alebo dostatočnom počte bodov FIS/Založené na 

predchádzajúcej vykonanej skúške Eurosecurity. 

4.2.3 Mechanizmus s využitím nadobudnutých práv 

Tento mechanizmus je určený pre odborníkov, ktorí môžu využiť nadobudnuté práva. Nadobudnuté práva 

sa vzťahujú na: 

  inštruktora lyžovania, na ktorého sa buď v minulosti vzťahovalo memorandum o porozumení, 

alebo úspešne absolvoval skúšky Eurotest a Eurosafety, 

alebo 

 inštruktora lyžovania, ktorý môže preukázať odbornú prax v dĺžke najmenej 200 dní počas 

obdobia piatich rokov predchádzajúcich dňu nadobudnutia účinnosti delegovaného nariadenia 

(EÚ) 2019/907 a je držiteľom kvalifikácie z členského štátu, ktorý nie je signatárom memoranda 

o porozumení. 

Na základe delegovaného nariadenia je posudzovanie oprávnenosti odborníka na uplatnenie tohto 

postupu záležitosťou orgánu domovskej krajiny.  

V praxi inštruktor lyžovania podáva žiadosť o uznanie nadobudnutých práv príslušnému orgánu domovskej 

krajiny, ktorý sa môže podľa vlastného uváženia rozhodnúť, ako tento postup uplatní, pretože to nie je 

upravené delegovaným nariadením. Po úspešnom posúdení zo strany orgánu domovskej krajiny tento 

orgán vytvorí doklad v systéme IMI. 

V tomto scenári musí usporiadateľský subjekt vyplniť v systéme IMI len formulár Inštruktori lyžovania –

 Doklad o spoločnej skúške odbornej prípravy (CTT) a po dokončení záznam aktivovať. Je však dôležité, 

aby bola v poli Požiadavky CTT splnené vo formulári zvolená hodnota: Založené na nadobudnutých 

právach. Okrem toho je v poli Nadobudnuté práva na základe potrebné zvoliť zodpovedajúcu možnosť: 

Memorandum o porozumení/Predchádzajúce vykonané skúšky Eurotest a Eurosecurity/Odborná prax 

v dĺžke najmenej 200 dní počas obdobia piatich rokov bezprostredne predchádzajúcich dňu 

nadobudnutia účinnosti nariadenia (EÚ) 2019/907 



4.2.4 Doklad o splnení požiadaviek záverečnej skúšky 

Keď sa v systéme IMI vyplní formulár Inštruktori lyžovania – Doklad o spoločnej skúške odbornej príprav 

(CTT) a záznam sa aktivuje, odborník získa osobné referenčné číslo, ktoré slúži ako potvrdenie o splnení 

požiadaviek záverečnej skúšky 

 úspešným absolvovaním oboch častí záverečnej skúšky vrátane relevantných výnimiek, 

 na základe nadobudnutých práv. 

Pre toto potvrdenie sa v systéme vždy vygeneruje jedinečný identifikátor. Pomocou tohto identifikátora si 

odborník môže uplatniť automatické uznávanie. Potvrdenie vo formáte PDF možno vygenerovať a vytlačiť 

alebo ho možno zaslať odborníkovi. 

Záznam v systéme IMI predstavuje jediné a konečné potvrdenie o splnení požiadaviek záverečnej 

skúšky na základe „všetkých troch mechanizmov“. Ak inštruktor lyžovania žiada o uznanie na účely 

usadenia alebo robí vyhlásenie o dočasnom poskytovaní služieb, môže jednoducho poskytnúť toto 

jedinečné referenčné číslo.  

Orgány hostiteľskej krajiny môžu vyhľadať odborníka a jeho záznam v systéme IMI s cieľom overiť si, či sa 

na neho vzťahuje automatické uznávanie, takže nie je potrebné overovanie kvalifikácie. (Pozri oddiel 

„Deaktivácia záznamov v systéme IMI) 

5 Aktualizácia alebo úprava záznamov v systéme IMI po aktivácii.) 

Po aktivovaní záznamu v systéme IMI sa bude aj naďalej zobrazovať tlačidlo Upraviť. Po kliknutí naň 

môžete upraviť informácie v zázname, ktoré nemajú zásadný význam, napríklad kontaktné údaje 

o odborníkovi alebo kontaktné údaje o subjekte udeľujúcom kvalifikáciu, prípadne doplňujúce 

informácie, ktoré ste zadali. Ak chcete tieto informácie upraviť, kliknite na tlačidlo Upraviť, vykonajte 

potrebné zmeny a kliknite na tlačidlo Uložiť. 

Ak chcete upraviť alebo zmeniť zásadné/kľúčové informácie v zázname, musíte vytvoriť jeho novú verziu 

kliknutím na položku Nová verzia. 

 Vlastnými slovami je potrebné stručne zdôvodniť, prečo vytvárate novú verziu. 

 V predvyplnenom formulári vykonajte potrebné zmeny a uložte novú verziu záznamu. 

 Nakoniec budete musieť aktivovať návrh novej verzie, čím sa automaticky deaktivuje 

predchádzajúca verzia záznamu, ktorá už nebude viditeľná pre žiadny iný subjekt okrem vášho 

vlastného. 

Keď sa vytvorí nová verzia, číslo záznamu v systéme IMI zostane rovnaké a v čísle záznamu sa pôvodná 

prípona .1/.2/.3 nahradí príponou .2/.3/.4 atď. Nová verzia záznamu však bude mať nový jedinečný 

identifikátor záverečnej skúšky. 

6 Deaktivácia záznamov v systéme IMI 

V module IMI je možné aj deaktivovať záznamy v systéme IMI. („Status“ záznamu sa zobrazuje na karte 

Informácie o správe v úplnom zobrazení, ako aj v zoznamov výsledkov vyhľadávania.) Záznamy by sa mali 

v systéme IMI deaktivovať, ak už nie sú platné alebo by z určitého dôvodov už nemali byť viditeľné pre iné 

subjekty vo vašom členskom štáte alebo v iných členských štátoch. 

Neaktívne záznamy možno nájsť len pomocou funkcie vyhľadávania a môže ich vyhľadať len vlastník 

záznamu, t. j. subjekt, ktorý vytvoril a deaktivoval záznam v systéme IMI. Ak sa rozhodnete deaktivovať 

záznam v systéme IMI, vlastnými slovami budete musieť zdôvodniť, prečo chcete tento krok vykonať. 



Funkcia Použiť rovnaké údaje zostane k dispozícii aj pre neaktívne (deaktivované) záznamy počas šiestich 

mesiacov po deaktivácii. Počas šiestich mesiacov po deaktivácii preto možno použiť existujúci záznam, aj 

keď je neaktívny, a obnoviť z neho údaje do nového záznamu. 

7 Výmaz osobných údajov zo systému IMI 

Deaktivácia záznamu v systéme IMI sa považuje za formálne uzatvorenie administratívneho postupu, 

z dôvodu ochrany údajov sa preto osobné údaje z neaktívnych (deaktivovaných) záznamov zablokujú šesť 

mesiacov po deaktivácii a odstránia po ďalších 18 mesiacoch. 

8 Vyhľadávanie dokladov o záverečnej skúške alebo záznamov 
o technickej skúške v systéme IMI – vyhľadávanie v systéme IMI 
a na paneli nástrojov 

Nedávno aktivované záznamy sú jednoducho prístupné z panela nástrojov systému IMI (úvodná stránka 

po prihlásení). Stačí kliknúť na príslušný riadok v poli Archívy a registre. V tom istom poli je možný aj rýchly 

prístup ku všetkým návrhom položiek vášho subjektu, ktoré ešte neboli aktivované. 

Najlepší spôsob na vyhľadávanie a overovanie dokladov o záverečnej skúške alebo záznamov 

o technických skúškach je však prostredníctvom možnosti ponuky Archívy a registre/Vyhľadať podľa 

formulára: 

 Vyberte si relevantný formulár v závislosti od toho, čo hľadáte. 

 Nastavte najrelevantnejšie kritériá vyhľadávania (napr. priezvisko/identifikátor záznamu 

o záverečnej skúške) a kliknite na položku Vyhľadávanie. 

 Zo zoznamu výsledkov vyhľadávania otvorte podrobnosti záznamu, ak náhľad v dolnej časti 

obrazovky neposkytuje dostatok informácií. 

V prípade niektorých kritérií vyhľadávania stačí zadať reťazec s dĺžkou 3 či 4 znaky, venujte však pozornosť 

špeciálnym znakom v menách a pod., pretože vo výsledkoch vyhľadávania sa zobrazia len presné zhody. 

Keď sa zobrazí výsledok vyhľadávania, môžete ho exportovať do programu Excel kliknutím na príslušné 

tlačidlo nad zoznamom. Export sa doručí a bude ho možné stiahnuť pomocou možnosti ponuky Moje 

prehľady. 

Záznamy možno získať aj pomocou možnosti vedľajšej ponuky Vyhľadať všetky formuláre v časti Archívy 

a registre, pri tomto spôsobe je však k dispozícii len veľmi obmedzený počet kritérií vyhľadávania, preto sa 

pri vyhľadávaní odporúča používať možnosť vedľajšej ponuky Vyhľadať podľa formulára. 

9 Vytvorenie správy vo formáte PDF o zázname v systéme IMI 

Je možné vygenerovať správy vo formáte PDF so všetkými zaznamenanými informáciami. Táto správa vo 

formáte PDF môže slúži ako osvedčenie v zmysle článku 8 delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/907 a mala 

by sa odoslať príslušnému inštruktorovi lyžovania. Inštruktori lyžovania majú právo kedykoľvek si vyžiadať 

novú kópiu tohto dokumentu. Správu vo formáte PDF možno vytlačiť alebo externe uložiť. Okrem toho 

možno správy vo formáte PDF vygenerovať v ktoromkoľvek úradnom jazyku EÚ, pričom môžu obsahovať 

digitálny podpis, ktorým sa potvrdzuje, že súbor PDF sa stiahol zo systému IMI. 

Generovanie správy o zázname vo formáte PDF: 



 V úplnom zobrazení jednotlivého záznamu v systéme IMI kliknite na tlačidlo Tlač (s ikonou PDF) 

a vyberte možnosť výtlačku zo systému IMI [vyjadrujú ju možnosti Záznam o záverečnej skúške 

(výtlačok zo systému IMI)/Záznam o technickej skúške (výtlačok zo systému IMI)]. 

 V kontextovom okne vyberte jazyk, v ktorom chcete vytvoriť správu vo formáte PDF, a označte 

príslušnú kolónku, ak potrebujete správu s digitálnym podpisom systému IMI. 

 Po kliknutí na tlačidlo OK sa v systéme vygeneruje súbor PDF, ktorý sa doručí a bude ho možné 

stiahnuť pomocou možnosti ponuky Moje prehľady. 

10 Použitie strojového prekladu pre informácie v podobe voľného 
textu 

Formuláre na zaznamenanie kladného výsledku technických skúšok inštruktorov lyžovania a dokladov 

o záverečných skúškach môžu obsahovať preložiteľné informácie vo formáte voľného textu len v poli 

Doplňujúce informácie. Ak je v tomto poli zadaný text, môžete ho preložiť pomocou služby strojového 

prekladu. Kliknite na ikonu rečovej bubliny vedľa textu a jeho jazykového kódu, vyberte jazyk, do ktorého 

chcete text preložiť, a počkajte, kým sa nižšie zobrazí preklad. (Môže to trvať 30 až 60 sekúnd v závislosti 

od dĺžky textu, zvoleného jazyka a služby elektronického prekladu, ktorá poskytuje výstup strojového 

prekladu.) Alebo môžete kliknúť na tlačidlo Preložiť všetko na banneri, v takom prípade však nemožno 

zvoliť jazyk a výsledný preklad bude v jazyku použitom na obrazovke, ako sa uvádza v pravom hornom 

rohu na karte prehliadača. 

DÔLEŽITÉ! 

Na účely odbornej prípravy a skúšania by sa mala používať len precvičovacia databáza. Skúšobné 

prípady alebo pokusy sa nikdy nesmú vytvárať v reálnom systéme, pretože by sa tým ovplyvnili 

štatistiky. Poradenské centrum IMI (IMI Helpdesk) bez predchádzajúceho upozornenia odstráni 

z reálneho systému IMI všetky zistené skúšobné prípady. 

 



Príloha – Šablóna formulára súhlasu  

Formulár súhlasu pre spoločnú skúšku odbornej prípravy pre inštruktorov 

lyžovania 

Svojím súhlasom povoľujem nižšie uvedenému príslušnému subjektu spracúvať moje osobné údaje 

prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu (IMI) spôsobom, aký sa opisuje v tomto 

formulári súhlasu a v zázname IMI DPR-EC-003731. Údaje sa budú spracúvať na účely vytvorenia záznamu, 

v ktorom sa uvádza, že na mňa vzťahuje zásada automatického uznávania podľa článku 4 delegovaného 

nariadenia Komisie (EÚ) 2019/907, a na účely výmeny tohto záznamu s príslušnými subjektmi iných 

členských štátov na základe administratívnej spolupráce a vzájomnej pomoci medzi členskými štátmi 

zakotvenej v článkoch 8 a 56 smernice 2005/36/ES.  

Údaje príslušného subjektu: 

Názov príslušného subjektu: 

Adresa: 

Telefónne číslo: 

E-mailová adresa: 

Na základe môjho súhlasu sa zaznamenajú a budú sa spracúvať tieto osobné údaje a dokumenty:  

 identifikačné údaje (meno, dátum narodenia, miesto narodenia, v relevantných prípadoch 

vnútroštátne číslo inštruktora lyžovania),  

 kontaktné údaje (adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo), 

 kópia relevantnej kvalifikácie podľa prílohy I k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/907, 

 v relevantných prípadoch výsledok technickej a/alebo bezpečnostnej skúšky, 

 v relevantných prípadoch doklad o práve na výnimku alebo o nadobudnutých právach podľa 

delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/907. 

Podpisom tohto formuláru poskytujem svoj súhlas. Potvrdzujem, že rozumiem, že moje údaje sa budú 

spracúvať tak, ako sa uvádza vyššie. 

Takisto potvrdzujem, že rozumiem, že môžem svoj súhlas kedykoľvek odvolať, ak si neželám, aby sa moje 

osobné údaje naďalej poskytovali v rámci výmeny. V tom prípade sú všetky spracovateľské operácie, ktoré 

sa uskutočnili na základe môjho súhlasu a pred jeho odvolaním, aj naďalej platné, ale moje osobné údaje 

sa nebudú môcť ďalej poskytovať v rámci výmeny, pretože sa zablokujú a vymažú zo systému IMI v súlade 

s článkom 14 nariadenia (EÚ) č. 1024/2012. 

 

 

Meno, priezvisko: 

 

Miesto, dátum: 

 

Podpis: 

Osobné údaje uvedené v tomto formulári súhlasu sa uchovajú ako doklad o súhlase. Ak si chcete uplatniť 

práva dotknutej osoby podľa nariadenia (EÚ) 2016/679, obráťte sa na príslušný subjekt zodpovedný za 

spracovateľskú činnosť. 

                                                             
1 Register zodpovednej osoby, https://ec.europa.eu/dpo-register/detail/DPR-EC-00373.  

https://ec.europa.eu/dpo-register/detail/DPR-EC-00373
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0907
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0907
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A02005L0036-20140117%23
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0907
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32012R1024
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.SLK&toc=OJ:L:2016:119:TOC
https://ec.europa.eu/dpo-register/detail/DPR-EC-00373

