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Formulár na nahlasovanie zmien v maturitnej databáze NÚCEM  
a v Informačnom systéme pre EČ a PFIČ maturitnej skúšky  

 
 

Kód školy:  

Názov a adresa školy:  

Kód žiaka:  Pohlavie:  Dĺžka štúdia:  

Forma štúdia*: denná / externá Študijný odbor**:  

Termín maturitnej skúšky*: riadny / opravný  

Prihlásenie žiaka 
(žiak, ktorý ešte nie je prihlásený v Informačnom systéme EČ a PFIČ maturitnej skúšky) 

https://maturita.svsbb.sk/ 

1) Prihlásenie žiaka na EČ a PFIČ MS 2015 (RIADNY TERMÍN): 

a) Vyučovací jazyk:    časť MS*: EČ a PFIČ / len EČ / len PFIČ 

b) Cudzí jazyk:    úroveň*: B1 / B2  mutácia*: SJ / MJ 

     časť MS*: EČ a PFIČ / len EČ / len PFIČ 

c) Matematika*: áno / nie  ak áno*: voliteľná / dobrovoľná 

d) Slovenský jazyk a slovenská literatúra (školy s VUJ maďarským)*: áno / nie  

     časť MS*: EČ a PFIČ / len EČ / len PFIČ 

e) Dobrovoľný predmet:  

2) Zdravotné znevýhodnenie žiaka: 

a) druh (napríklad VPU a TP): 

b) skupina podľa stupňa obmedzenia*: 1 / 2 / 3 

c) požadované úpravy testu: 

Veľkosť písma: 

Riadkovanie: 

Test v elektronickej podobe (CD)*: áno / nie 

Braillovo písmo*: áno / nie 

Test z CJ pre SP s časťou „počúvanie“ *: áno / nie 

Náhrada CJ pre SP*: Občianska náuka / Náuka o spoločnosti / Matematika 

3) Prihlásenie žiaka na EČ a PFIČ MS 2015 (OPRAVNÝ TERMÍN): 

f) Vyučovací jazyk:    časť MS*: EČ a PFIČ / len EČ / len PFIČ 

g) Cudzí jazyk:    úroveň*: B1 / B2  mutácia*: SJ / MJ 

     časť MS*: EČ a PFIČ / len EČ / len PFIČ 

h) Matematika*: áno / nie  ak áno*: voliteľná / dobrovoľná 

i) Slovenský jazyk a slovenská literatúra (školy s VUJ maďarským)*: áno / nie 

časť MS*: EČ a PFIČ / len EČ / len PFIČ 
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Druh zmeny 

(žiak, ktorý už je prihlásený v Informačnom systéme EČ a PFIČ maturitnej skúšky) 

https://maturita.svsbb.sk/ 

5) Zmena kódu žiaka z:  na:  

6) Zmena dĺžky štúdia z:  na:  

7) Zmena formy štúdia z:  na:  

8) Zmena študijného odboru z**:  na**:  

9) Zmena z predmetu/úroveň***:  na predmet/úroveň***:  mutácia*: SJ/MJ 

10) Zmena časti MS z:  na:  

11) Odhlásenie žiaka z EČ a PFIČ MS 2015: 

a) zo všetkých predmetov a úrovní***:  

b) z uvedených predmetov a úrovní***:  

12) Iné zmeny:  

Meno a priezvisko riaditeľa školy:  

Meno a priezvisko školského koordinátora:  

 

Legenda: 

* čo sa nehodí, škrtnite. 

** uveďte len kód študijného odboru vo forme 7-miestneho kódu, napr. 7902J00,  

*** uveďte aj predmet a úroveň, napr. AJB2 

 

Svojím podpisom potvrdzujem správnosť údajov. 

V ...................................... dňa ................................ 

 

Pečiatka a podpis riaditeľa školy: ....................................... 


