
 
 

USMERNENIE K NAHLASOVANIU ZMIEN V ÚDAJOCH ŽIAKOV PRIHLÁSENÝCH 

NA RIADNY TERMÍN MS 2021 PROSTREDNÍCTVOM INFORMAČNÉHO SYSTÉMU 

PRE EČ A PFIČ MS 

DÔLEŽITÉ: 

 Zmeny údajov prihlásených žiakov na riadny termín MS 2021 je možné vykonať iba 

prostredníctvom informačného systému (IS) pre EČ a PFIČ MS v Banskej Bystrici. Nemôžete 

na to použiť školský informačný systém. 

 Zmeny, ktoré vykonáte v IS pre EČ a PFIČ MS, musíte vykonať aj školskom informačnom 

systéme manuálne, aby ste mali rovnaké údaje v oboch informačných systémoch. 

 Po zadaní zmeny v IS pre EČ a PFIČ MS je vždy potrebné zmenu potvrdiť tlačidlom 

„Zaregistrovať zmenu“, resp. „Zaregistrovať požiadavku“. 

 Zaregistrovanú zmenu/požiadavku nie je možné modifikovať, môžete ju však v deň 

registrácie stornovať. 

 Následne po tomto čase budú všetky aktívne zmeny/požiadavky zablokované a dané na 

posúdenie NÚCEM-u. 

 Zamestnanec NÚCEM-u najskôr nasledujúci pracovný deň posúdi zaevidovanú žiadosť 

a odsúhlasí jej zapracovanie, resp. ju zamietne. 

 Každá požiadavka, zapracovanie požiadavky, resp. zamietnutie požiadavky na zmenu Vám 

bude potvrdené mailom. 

 Maily budú zaslané na mailové adresy uvedené v IS EČ a PFIČ ako email a email 2. 

 V prípade akýchkoľvek nejasností Vás budeme kontaktovať telefonicky na Vami zadaný 

kontakt v IS pre EČ a PFIČ MS. 

 Technickú podporu pri zadávaní zmien Vám zabezpečí pán Homola: e-mail: 

peter.homola@svsbb.sk;  tel.: +421 (48) 423 17 57.  

 Iné otázky a požiadavky ohľadne zmien údajov pre riadny termín MS môžete posielať na e-

mail: maturitadata@nucem.sk, prípadne sa môžete informovať telefonicky na 02/68 260 105, 

02/68 260 106 
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Zmeny v údajoch prihláseného žiaka 
 

Po prihlásení sa do IS pre EČ a PFIČ MS sa Vám zobrazí stránka „Zoznam žiakov prihlásených na EČ 

a PFIČ MS“.  

 

V zozname vyhľadajte kód žiaka, u ktorého potrebujete zaevidovať zmenu. V danom riadku sa cez 

symbol  dostanete do detailu uvedeného žiaka a zaevidujte všetky požadované zmeny. 

V rámci jednej požiadavky môžete u daného žiaka zaevidovať viac zmien. 

 

 

 

 



 
 

 

Požiadavku na zmenu potvrďte tlačidlom „Zaregistrovať zmenu“.  

 

 Po návrate na stránku „Zoznam žiakov prihlásených na EČ a PFIČ MS“ sa Vám pri danom žiakovi 

zobrazí  ikona   a daný záznam sa podfarbí na zeleno. 

 

Zaregistrovanú požiadavku na zmenu nie je možné modifikovať, môžete ju však v deň zaevidovania 

stornovať. Na druhý deň bude uvedený záznam uzamknutý až do okamihu akceptovania, resp. 

zamietnutia požiadavky zamestnancom NÚCEM-u. O akceptovaní, resp. zamietnutí zmeny budete 

informovaný/á mailom. 



 
 

Prihlásenie nového žiaka 
 

V prípade, že potrebujete prihlásiť nového žiaka, kliknite na tlačidlo  

 

Následne budete presmerovaný/á na stránku, na ktorej budete môcť zaevidovať všetky potrebné 

údaje.  

 

 

 

 



 
 

 

Požiadavku potvrďte tlačidlom „Zaregistrovať požiadavku“. 

 

 

Po návrate na stránku „Zoznam žiakov prihlásených na EČ a PFIČ MS“ sa Vám pri danom žiakovi 

zobrazí  ikona   a daný záznam sa podfarbí na modro. 

 

 



 
 

 

Zaregistrovanú požiadavku nie je možné modifikovať, môžete ju však v deň zaevidovania 

stornovať. Na druhý deň bude uvedený záznam uzamknutý až do okamihu akceptovania, resp. 

zamietnutia požiadavky zamestnancom NÚCEM-u. O akceptovaní, resp. zamietnutí požiadavky 

budete informovaný/á mailom. 

Odhlásenie žiaka z MS 
 

Odhlásenie žiaka z MS zaregistrujte cez stránku „Zoznam žiakov prihlásených na EČ a PFIČ MS“. 

V zozname vyhľadajte kód žiaka, ktorého potrebujete odhlásiť z MS, a cez symbol  odstráňte 

uvedený záznam. Systém Vám zobrazí upozornenie, či naozaj chcete uvedeného žiaka odhlásiť z EČ 

a PFIČ MS. Až po potvrdení bude žiak odhlásený zo zoznamu. 

 

Po návrate na stránku „Zoznam žiakov prihlásených na EČ a PFIČ MS“ sa Vám pri danom žiakovi 

zobrazí  ikona   a daný záznam sa podfarbí na sivo.  

 

Zaregistrovanú požiadavku na odhlásenie žiaka nie je možné modifikovať, môžete ju však v deň 

zaevidovania stornovať. Na druhý deň bude uvedený záznam uzamknutý až do okamihu 



 
akceptovania, resp. zamietnutia požiadavky zamestnancom NÚCEM-u. O akceptovaní, resp. 

zamietnutí požiadavky budete informovaný/á mailom. 

Stornovanie požiadavky 
 

Registrovanú požiadavku už nie je možné modifikovať, môžete ju však v deň zaevidovania stornovať.  

Storno požiadavky zrealizujete tak, že si vyhľadáte kód žiaka, u ktorého ste registrovali požiadavku, a 

cez tlačidlo „undo“  stornujete žiadosť. 

 

Nestornované požiadavky budú na druhý deň uzamknuté a dané na posúdenie zamestnancovi 

NÚCEM-u. O akceptovaní, resp. zamietnutí požiadavky zamestnancom NÚCEM-u budete 

informovaný/á mailom.  

Potvrdenia o registrácii zmien 
 

Všetky požiadavky na zmeny budú v systéme zaevidované  a príde Vám potvrdenie o ich registrácii. 

 

Súčasťou mailu bude príloha „Žiadosť o zmenu v údajoch žiaka“ vo formáte pdf (obrázok nižšie). 

 



 
 

 


