
 

Žiadosť o prijatie – Klub nadaných detí Prešov v školskom roku 2022/2023 

Základná škola, Šmeralova 25, Prešov 

Projekt Klub nadaných detí Prešov - iniciatíva Rozumieme nadaným (www.rozumiemenadanym.sk)  

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Meno a priezvisko žiaka/žiačky: _________________________________________________________________ Vek: __________________ 

Škola: __________________________________________ Adresa trvalého bydliska: _____________________________________________ 

Meno a priezvisko rodiča (zákonného zástupcu): ______________________________________________________________________ 

Email: ___________________________________________________________ Telefónne číslo: ______________________________________ 

Súhlasím so zverejnením fotografií z činnosti KND Prešov na webových stránkach projektu Rozumieme nadaným 

(knd.sk, mladyfotograf.sk, fod.sk, skolske.sk, rozumiemenadanym.sk, nadanedieta.sk), printových médií, 

internetových médií, sociálnej siete – napr. FACEBOOKové stránky Nadané dieťa, Rozumieme nadaným za účelom 

informovanosti o našej činnosti. Súhlas platí neobmedzene (aj po skončení školského roka) a odvolať ho možno iba 

písomne. 

Podpis rodiča (prijatie dieťaťa do KND a súhlas so zverejnením fotografií): ____________________________________________ 

Stretnutie členov Klubu nadaných detí Prešov je vždy v stredu od 14.00 hod. do 15.00 hod. v prenajatých priestoroch 

– trieda I.C Základnej školy, Šmeralova 25 v Prešove, príp. podľa inštrukcií – víkendové výlety, akcie mimo školy. 

Stretnutia sú zdarma, výlety (poplatok – cestovné, ubytovanie,...) podľa inštrukcií pred akciou. 

Bližšie informácie o stretnutiach členov Klubu nadaných detí Prešov nájdete na www.knd.sk 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Klub nadaných detí Prešov otvára svoje brány 

Zábavná a herná činnosť, rozvoj intelektových predpokladov u detí, tímové hry, exkurzie, experimentovanie i bádanie 

sú náplňou prvého Klubu nadaných detí na Slovensku. V Prešove otvárajú svoje brány dva Kluby nadaných detí (SZŠ 

DSA, Mukačevská 1, Prešov a ZŠ, Šmeralova 25, Prešov). 

Klub nadaných detí Prešov združuje deti so všeobecným intelektovým nadaním, deti nadané matematicky, 

lingvisticky, deti s bystrou úvahou, deti hravé a ochotné rozširovať si obzory všetkými smermi. Ak vás Klub nadaných 

detí Prešov zaujal – kontaktujte nás čo najskôr (nadanedieta@gmail.com). 

Stretnutia členov KND môžu byť počas školského roka zrušené, napr. na základe epidemiologickej situácie a odporúčaní 

UVZ SR. O všetkých zmenách, príp. zrušených stretnutiach informujeme rodičov dieťaťa e-mailom, príp. SMS správou. 

Vedúci KND – ZŠ, Šmeralova 25, Prešov: 

Mgr. Ingrid Storinská – učiteľka, školský špeciálny pedagóg 

Mgr. Juliána Sedláková - učiteľka 

PaedDr. Ľuboš Lukáč - učiteľ, školský špeciálny pedagóg, školský logopéd, metodik pre vzdelávanie nadaných detí, 

zakladateľ a koordinátor iniciatívy Rozumieme nadaným. 

http://www.rozumiemenadanym.sk/
http://www.knd.sk/

