
Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ, 
 
ďakujeme Vám za doterajšiu spoluprácu pri príprave realizácie externej časti a písomnej 

formy internej časti maturitných skúšok v školskom roku 2005/2006.  

 V súvislosti s prípravou 2. zásielky (odpoveďové hárky, pokyny) a 3. zásielky (testy, 

zvukové nahrávky) Vás prosíme o určenie zamestnanca Vašej školy, ktorý osobne prevezme 

od kuriérskej služby tieto dve zásielky. Pracovník kuriérskej služby odovzdá zásielky len tejto 

vopred určenej osobe, ktorou by mal byť buď riaditeľ školy alebo ním poverený zástupca 

riaditeľa školy. 

 Prosíme Vás, aby ste meno a telefonický kontakt na pracovníka, ktorý uvedené 

zásielky prevezme, oznámili elektronickou poštou na adresu 

maturita@statpedu.sk 

do 20. januára 2006. V predmete správy uveďte kód Vašej školy. 

 Zároveň Vás upozorňujeme, že od 5. januára 2006 do 17. januára 2006 budú na 

stránke  

https://maturita.svsbb.sk 

sprístupnené údaje o počtoch maturantov v členení na jednotlivé predmety a ich úrovne, tak 

ako ich k dnešnému dňu eviduje ŠPÚ. Prístup k údajom jednotlivých škôl bude možný len po 

zadaní kódu školy a príslušného hesla. 

 Upozorňujeme školy s dvoma vyučovacími jazykmi (slovenský jazyk a maďarský 

jazyk), že údaj AJA 13/21 znamená, že z anglického jazyka, úroveň A, maturuje 13 žiakov 

s vyučovacím jazykom slovenským a 21 žiakov s vyučovacím jazykom maďarským.  

 Pri centrálnom spracovaní výsledkov externej časti maturitných skúšok sa budú 

porovnávať údaje z prihlášky žiaka (kód žiaka, príslušný predmet a jeho úroveň) s údajmi na 

každom jeho odpoveďovom hárku. Z uvedených dôvodov Vás prosíme, aby ste do 17. januára 

2006 prekontrolovali prihlášky jednotlivých žiakov evidované na https://maturita.svsbb.sk. 

 Osobitnú pozornosť venujte kódu žiaka. Malo by to byť desaťmiestne číslo deliteľné 

11. Kontrovali sme kódy žiakov a zistili sme, že 237 je nesprávnych (buď to nie je 

desaťmiestne číslo alebo je to desaťmiestne číslo nedeliteľné 11).  

 Prípadné opravy bude možné vykonať iba prostredníctvom systému na hore uvedenej 

stránke (oprava nebude možná prostredníctvom systému aSc Agenda, Skola a Doklady) tromi 

spôsobmi: 

- vymazanie žiaka zo zoznamu maturantov, 

- pridanie žiaka do zoznamu maturantov (vyplnenie kódu žiaka, predmetov, úrovní, ...), 

- oprava chybných údajov žiaka (nie je potrebné žiaka vymazať a znovu prihlásiť). 

 
 

Za aktívnu spoluprácu Vám vopred ďakujeme. 


