
Návod pre rezerváciu termínu na dopravnom ihrisku 

 

1. Do internetového prehliadača vložte link :  

https://www.supersaas.sk/schedule/cvcpovazskabystrica/Detsk%C3%A9_dopravn

%C3%A9_ihrisko 

  

 

2. Následne sa vám zobrazí kalendár s možnosťou presúvania sa do ďalších týždňov. 

V zimnom období, kedy sa už nedá jazdiť na bicykloch, prebieha len teoretická výučba, 

ktorá je určená pre žiakov 3. a 4.ročníka.  Preto prosíme, aby sa v období od 

novembra do marca prihlasovali len 3. a 4. ročníky ZŠ. 

 

3. V kalendári si vyberte týždeň, deň a čas, ktorý vám vyhovuje.  Termín si však 

rezervujte minimálne týždeň dopredu. Skoršia rezervácia nie je možná. 
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4. Kliknite na bledomodrý obdĺžnik a vyplňte požadované údaje ako váš telefónny 

kontakt, e-mailovú adresu, počet žiakov, názov školy a triedy, ktorá navštívi Detské 

dopravné ihrisko.  

 

 

 

 

5. Následne potvrďte vytvorenie rezervácie.  

 

 

 

6. Po potvrdení sa vám zobrazí oznámenie o úspešnom vytvorení rezervácie. Tiež vám 

príde potvrdzujúci mail na mailovú adresu, ktorú ste uviedli pri rezervácii. 

 

 

 

 



7. Ak si chcete overiť svoju rezerváciu, opäť zadajte do internetového prehliadača link : 

https://www.supersaas.sk/schedule/cvcpovazskabystrica/Detsk%C3%A9_dopravn

%C3%A9_ihrisko  

V rozvrhu pre dopravné ihrisko si nájdite termín, ktorý ste si rezervovali. Ak je čas 

vašej rezervácie sfarbený na šedo, znamená to, že rezervácia bola úspešná a tento 

termín je rezervovaný pre vašu triedu.  

8. V rezervovanom termíne a čase sa dostavte na DDI (Detské dopravné ihrisko) s vašou 

triedou. V prípade zrušenia vašej návštevy ma kontaktuje na tel. čísle : 0911 

322 508. V prípade nepriaznivého počasia ako napr. dážď sa dopravná výchova 

nekoná. Školy mimo okresu Pov. Bystrica platia vstupné 1€ za dieťa/žiaka.  

 

9.  Vyučovacia hodina trvá 45 minút. Je potrebné, aby si všetky deti priniesli prilby 

a v prípade chladného počasia si môžu priniesť aj tenké rukavice na ruky. To 

samozrejme neplatí v prípade teoretickej výučby v zimnom období, kedy sa na 

bicykloch nejazdí. 

 

10. Pedagogický dozor prinesie  doklad“ Zoznam žiakov pre DDI“ ,  na ktorom bude 

uvedená  škola, trieda, mená žiakov  a pedagogický dozor, ktorý prišiel so žiakmi. 

Tento doklad je súčasťou tohto mailu alebo si ho môžete stiahnuť zo stránky CVČ PB : 

https://cvcpovazskabystrica.edupage.org/about/?eqa=dGV4dD10ZXh0L2Fib3V0JnN1Y

nBhZ2U9Mw%3D%3D 

 

11. Ďalšie informácie a tiež tento návod nájdete na stránke : 

https://cvcpovazskabystrica.edupage.org/about/?eqa=dGV4dD10ZXh0L2Fib3V0JnN1Y

nBhZ2U9Mw%3D%3D 

V prípade otázok ma prosím kontaktujte na t.č. 0911 322 508. 

Ďakujeme a tešíme sa na vašu návštevu  
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