
 Hotelová akadémia Prešov, Baštová 32, 080 01 Prešov 

 

    Telefón                                          Tel. / Fax                                   E-mail                                            Internet                                      IČO 

     +421/51/773 27 01                       +421/51/773 26 79                    ha@hapresov.edu.sk                     www.hapresov.edu.sk                00162191 
     +421/948 883 685                      

          Prešov 12. 04. 2023 

 

 

 

POZVÁNKA NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY  

 

 

     Riaditeľ Hotelovej akadémie Prešov podľa § 66 ods. 8  zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov na základe prihlášky na štúdium na tunajšej škole  p o z ý v a  Vášho syna / Vašu dcéru 

na prijímacie skúšky do prvého ročníka denného štúdia v školskom roku 2023/2024, ktoré sa 

uskutočnia  

v utorok 09. mája 2023 
 

v budove Hotelovej akadémie, Baštová 32 v Prešove (vchod z Okružnej ulice). Prijímacie skúšky 

sa budú konať písomnou formou z profilových predmetov určených MŠVVŠ SR pre študijný odbor 

6323K hotelová akadémia – slovenský jazyk a literatúra a cudzí jazyk (anglický, francúzsky, 

nemecký alebo ruský). Zároveň Vás žiadame, aby ste nám bezodkladne, najneskôr do štvrtku 

04. mája 2023, prostredníctvom EduPage, telefonicky (051 773 27 01) alebo e-mailom 

(ha@hapresov.edu.sk) nahlásili cudzí jazyk, z ktorého Váš syn / Vaša dcéra má záujem konať 

prijímaciu skúšku, prípadne, že sa prijímacej skúšky nezúčastní.  
 

     Na prijímaciu skúšku sa žiak dostaví na recepciu školy do 08.30 hod. Pri vstupe do budovy 

školy a počas prijímacích skúšok sa riadi pokynmi zverejnenými na webovom sídle školy: 

www.hapresov.edu.sk v záložke Prijímačky / Pokyny. 
 

     Žiakovi / žiačke bude pridelený kód pre prijímacie skúšky, ktorý dostane na recepcii pri vstupe 

do budovy školy v deň konania prijímacích skúšok a týmto kódom označí svoje testy. Pod 

uvedeným kódom bude aj uvedený/á vo výsledkovej listine prijímacích skúšok a to v súlade so 

zákonom o ochrane osobných údajov. 
 

     Žiakom sa povoľuje pri skúške používať pero modrej farby. Nepovoľuje sa používať 

slovníky, ani elektronické hodinky (len mechanické). Mobilné telefóny budú počas skúšky 

vypnuté!  

  

     V prípade, že sa žiak pre osobitne závažné dôvody, najmä zdravotné, nemôže dostaviť na 

prijímacie skúšky, predloží jeho zákonný zástupca riaditeľovi tunajšej školy žiadosť o povolenie 

vykonať skúšku v náhradnom termíne, doloženú potvrdením. Žiadosť spolu s potvrdením treba 

predložiť najneskôr v deň konania skúšok, t. j. v utorok 09. mája 2023 do 08.00 hodiny. 
 

     Žiak / žiačka, ktorý/á splnil/a podmienky pre prijatie bez vykonania prijímacej skúšky -

v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka základnej školy dosiahol / dosiahla v každom 

predmete samostatne úspešnosť najmenej 80 %, sa prijímacích skúšok nezúčastni. Výsledky 

testovania T9 budú z NIVAM-u oznámené 21. apríla 2023.  

                                  

     S úctou 

 
 

MVDr. Jozef Šenko, v. r.  
                                                                                        riaditeľ školy 
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