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1. Základné pokyny 
V nasledovnom zozname sú uvedené základné pokyny pre prácu s Informačným systémom 

pre EČ a PFIČ maturitnej skúšky (IS): 

1. IS je optimalizovaný pre web prehliadače: 

• Mozilla Firefox 3.6+ 

• Google Chrome 5+ 

• Apple Safari 4+ 

• Opera 10.6+ 

• Microsoft Internet Explorer 8+ 

2. Pri prerušení práce v IS na čas dlhší ako 2 hodiny, budete pri najbližšej aktivite v IS 

automaticky odhlásení. 

3. Pre korektné ukončenie práce v IS sa nezabudnite odhlásiť (neklikajte na ikonku krížik 

v pravom hornom rohu web prehliadača). 

4. Z dôvodu urýchlenia komunikácie využívajte e-mailovú formu komunikácie. 

V predmete každej správy nezabudnite uviesť maturitný kód školy. 

5. V prípade prihlasovania žiaka so zdravotným znevýhodnením (ZZ) nezabudnite vyplniť 

elektronicky všetky požadované údaje pre žiaka so ZZ a postupovať podľa Usmernenia 

k prihlasovaniu žiakov so zdravotným znevýhodnením na maturitnú skúšku 

prostredníctvom IS pre EČ a PFIČ MS zverejneného na stránke www.nucem.sk. 
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2. Údaje o škole 

2.1  Kontrola a zmena údajov 
Vo formulári „Údaje o škole“ (menu „Škola“ – „Údaje o škole“) si prekontrolujte všetky 
údaje. Nezabudnite vyplniť všetky údaje označené ako povinné (*) a uložiť ich kliknutím na 
tlačidlo „Zapísať údaje“. 

 

V prípade, ak nie je vyplnený niektorý z povinných údajov, škola je na túto skutočnosť 
upozorňovaná varovným hlásením (zobrazeným pod menu) a pokus zapísať údaje zlyhá. 
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2.2  Zmena hesla 
Prístupové heslo do IS si môžete zmeniť vo formulári „Zmena hesla“, ktorý sa nachádza pod 
formulárom „Údaje o škole“. 

 

Všetkým školským koordinátorom z bezpečnostných dôvodov odporúčame, aby pri prvom 
prihlásení do IS zmenili heslo, nové heslo zapísali a uložili na bezpečné miesto, ktoré je 
prístupné iba im a riaditeľovi školy. 
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3. Prihlasovanie žiakov na EČ a PFIČ maturitnej skúšky 

Po prekontrolovaní údajov o škole prihláste žiakov na externú časť a písomnú formu internej 
časti maturitnej skúšky (EČ a PFIČ MS). 

3.1  Zadávanie údajov 
V menu kliknite na odkaz „Žiaci“ – „Prihlásiť na EČ a PFIČ“. 

 

V zobrazenom formulári je kurzor automaticky umiestnený do položky „Kód žiaka“, do 
ktorej zapíšte rodné číslo žiaka bez lomky a stlačte kláves ENTER alebo kliknite na tlačidlo 
„Pridať do zoznamu“. Následne systém skontroluje uvedený kód žiaka a zaradí ho do 
zoznamu žiakov. V prípade chybne uvedeného kódu žiaka sa zobrazí upozornenie 
o pravdepodobnej chybe. Kódy žiakov, ktoré potvrdíte aj napriek uvedenému upozorneniu, 
budú v „Zozname žiakov“ zvýraznené červenou farbou. 

Postupne môžete vkladať do aktuálneho zoznamu kódy všetkých žiakov, ktorí majú: 
• rovnaký termín, 
• rovnaký vyučovací jazyk, 
• rovnakú dĺžku štúdia, 
• rovnakú formu štúdia, 
• rovnaký študijný odbor, 
• zhodné predmety a úrovne uvedené v „Zozname maturitných predmetov“, 
• zhodné zdravotné znevýhodnenia, skupinu podľa stupňa znevýhodnenia a požiadaviek 

na úpravu testov uvedené v „Zozname zdravotných znevýhodnení“. 
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Príklad:  

Nasledujúca skupina žiakov má vyučovací jazyk slovenský, 4-ročné štúdium, bude 
maturovať z predmetov „Slovenský jazyk a literatúra“, „Anglický jazyk úroveň B2“ 
a „Matematika“ (kde je potrebné uviesť pre žiakov gymnázií možnosť vykonať maturitnú 
skúšku z matematiky ako voliteľnú alebo dobrovoľnú) a nemá zdravotné znevýhodnenie, 
takže ich môžete zapísať naraz. 

 

Hodnotu v položke „Vyučovací jazyk“ systém nastaví automaticky podľa hodnoty 
v rovnomennej položke vo formulári „Údaje o škole“. V prípade, ak je v uvedenej položke 
nastavená hodnota „slovenský“, tak systém automaticky nastaví vo formulári v „Zozname 
maturitných predmetov“ hodnotu predmetu č. 1 na „Slovenský jazyk a literatúra“. Ak je ako 
vyučovací jazyk nastavený jazyk maďarský, tak je predmet č. 1 automaticky nastavený na 
hodnotu „Maďarský jazyk a literatúra“ a zároveň je v predmete č. 2 nastavená hodnota 
„Slovenský jazyk a slovenská literatúra“. 

Po zadaní potrebných údajov kliknite na tlačidlo „Zapísať údaje“, čím sa uvedené údaje 
skontrolujú a zapíšu do databázy v CVTI SR – ŠVS Banská Bystrica. 



Informačný systém pre externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky 
 

3.1.1  Žiaci so zdravotným znevýhodnením 

V prípade, ak prihlasujete žiaka (žiakov) so zdravotným znevýhodnením, doplňte informáciu 
o zdravotných znevýhodneniach (ZZ) v časti formulára s názvom „Zdravotné znevýhodnenia 
žiakov uvedených v zozname“. Kliknite na hlavičku uvedenej časti formulára 
a v zobrazenom zozname ZZ zaškrtnite príslušné postihnutie. V prípade žiaka 
s viacnásobným postihnutím zaškrtnite každý druh postihnutia. Potom vyplňte položku 
„Skupina podľa stupňa obmedzenia“ a tiež položku „Požadované úpravy testu pre žiaka ZZ“. 
Kliknite na tlačidlo „Zapísať údaje“.  

V požadovaných úpravách testu pre žiaka ZZ je potrebné uviesť len tie úpravy, ktoré žiak 
skutočne potrebuje. Pri žiakoch s VPU a SP, ktorí budú vykonávať iba ÚFIČ z cudzieho 
jazyka, v uvedenom zozname maturitných predmetov cudzí jazyk vôbec nezadávajte! 
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3.2  Oprava údajov 
V Zozname prihlásených žiakov kliknite v riadku daného žiaka na odkaz „Upraviť“. 
Následne sa vám zobrazí formulár, v ktorom vykonajte príslušnú zmenu údajov a kliknite na 
tlačidlo „Zapísať údaje“. 
 

 
 

3.2.1  Oprava kódu žiaka 
Opravu kódu žiaka je možné vykonať pomocou nasledovných krokov: 

• V zozname prihlásených žiakov (viď bod 3.4) odhlásiť príslušného žiaka. 
• Prihlásiť žiaka na EČ a PFIČ (viď bod 3.1). 
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3.3  Odhlásenie žiaka 
V zozname prihlásených žiakov kliknite v riadku daného žiaka na odkaz „Odhlásiť“. 
Následne sa zobrazí otázka pre potvrdenie vymazania kompletných údajov vybraného žiaka 
a po kliknutí na tlačidlo „OK“ dôjde k ich vymazaniu v databáze CVTI SR – ŠVS Banská 
Bystrica. 
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3.4  Zoznam prihlásených žiakov 
V menu kliknite na odkaz „Žiaci“ - „Zoznam prihlásených žiakov“. Následne sa zobrazí 
tabuľka všetkých prihlásených žiakov školy, v ktorej sú údaje zoradené podľa stĺpca „Kód 
žiaka“ vzostupne. Zmenu triedenia vykonáte kliknutím v hlavičke daného stĺpca. Kód žiaka 
zobrazený červeným písmom indikuje pravdepodobne chybné rodné číslo. Pod tabuľkou 
prihlásených žiakov sa nachádzajú navigačné tlačidlá zoznamu (prvá strana, predchádzajúca 
strana, nasledujúca strana, posledná strana). Prednastavený max. počet zobrazených riadkov 
na jednej strane zoznamu žiakov je 20. 

 

3.4.1  Vyhľadávanie 
Hľadaný text napíšete (vyberiete) do príslušného poľa pod hlavičkou daného stĺpca 
a stlačíte kláves ENTER. Následne sa v zozname zobrazia iba tie záznamy (žiaci), ktoré 
vyhovujú zadanému kritériu. Zrušenie filtrácie vykonáte kliknutím na tlačidlo „Zrušiť 
filter“ v stavovom riadku tabuľky. 

3.4.2  Uloženie do súboru 
Pod tabuľkou Zoznam prihlásených žiakov kliknite na odkaz „Uložiť zoznam“. Následne 
sa v internetovom prehliadači zobrazí dialógové okno, v ktorom si vyberiete priečinok, 
kde bude uložený súbor so zoznamom prihlásených žiakov danej školy v PDF formáte. 

Upozornenie: pre správne zobrazenie vyexportovaného PDF súboru je potrebné mať na lokálnom 
počítači nainštalovaného PDF klienta, napr. 

• Adobe Acrobat Reader: 
http://get.adobe.com/reader/otherversions/ 

• Foxit reader: 
http://www.foxitsoftware.com/pdf/reader/ 
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 Štatistika prihlásených žiakov 
V menu kliknite na odkaz „Žiaci“ - „Štatistika prihlásených žiakov“. Následne sa zobrazí 
tabuľka, v ktorej je uvedený počet prihlásených žiakov z jednotlivých predmetov a úrovní 
a taktiež tabuľka s počtom prihlásených žiakov podľa jednotlivých zdravotných 
znevýhodnení. V riadku s názvom „Počet prihlásených žiakov so zdravotným 
znevýhodnením“ sa zobrazuje aktuálny počet prihlásených žiakov. V tabuľke „Zdravotné 
znevýhodnenia“ sa zobrazuje počet všetkých postihnutí spolu. 

 

4. Ukončenie práce 
Pre korektné ukončenie práce v IS kliknite v menu na odkaz „Odhlásiť sa“ a v zobrazenom 
dialógovom okne potvrďte odhlásenie kliknutím na tlačidlo „OK“. 
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5. Kontakty 

5.1  Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 
E-mail: 

 maturita@nucem.sk (organizácia MS) 

 maturitadata@nucem.sk (databáza škôl a prihlasovanie žiakov na maturitnú 
skúšku) 

 maturitasvvp@nucem.sk (žiaci so zdravotným znevýhodnením) 

Telefón: 

 02/68 260 105 (organizácia maturitnej skúšky), 

 02/68 260 305 (legislatíva súvisiaca s maturitnou skúškou), 

 02/68 260 106 (databáza škôl a prihlasovanie žiakov na maturitnú skúšku), 

 02/68 260 107 (žiaci so zdravotným znevýhodnením), 

 02/68 260 137 (žiaci so zdravotným znevýhodnením). 

5.2  CVTI SR – ŠVS Banská Bystrica 
E-mail: maturita@svsbb.sk 

Telefón: 048/42 31 757 


