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Vybavuje
kpt. PhDr. Slávka Piliarová/3110

Brezno
02.06.2021

Vec
Polícia upozorňuje
- žiadosť o zverejnenie prostredníctvom informačných tabúľ
S nástupom letných prázdnin stúpa aj dopravná nehodovosť. Aby sme predišli tragédiám
na cestách, je dôležité, aby sme dopravnej výchove - hlavne tej najohrozenejšej skupine
našim deťom, venovali veľkú pozornosť od najútlejšieho veku a sami im boli príkladom.
Vysvetlime im, ako sa majú správať v cestnej premávke a to, že:
•
•
•
•
•

môžu vstúpiť na vozovku len vtedy, ak sa pozrú vľavo, potom vpravo a zasa
vľavo a len vtedy, ak sa nepribližuje auto;
nesmú vstupovať na vozovku spomedzi zaparkovaných áut, ktoré mu
znemožňujú výhľad;
majú zásadne cez cestu prechádzať po priechode pre chodcov;
majú cez cestu prechádzať najkratším smerom – kolmo;
nesmú vstúpiť na vozovku, keď svieti na semafore červený signál pre chodcov.

Venujme svojim deťom pozornosť a hovorme s nimi o nástrahách na cestách. Je
dôležité, aby sme im vysvetlili základné pravidlá a aspoň niekoľko dôležitých dopravných
značiek.
Dieťa v cestnej premávke musí byť viditeľné. K nešťastiu prichádza často preto, lebo
vodič dieťa na ceste jednoducho nezbadá. Svoje deti by sme mali obliekať nielen pohodlne,
ale i dostatočne farebne, dať mu reflexné prvky, nášivky či odrazky tak, aby ho vodič už z
diaľky zbadal a zvýšil aj on svoju pozornosť. Deti majú svoj vlastný svet - ich reakcie môžu
byť v cestnej premávke oneskorené.
Vodiči sa musia snažiť najmä predvídať a taktiež sledovať situáciu hlavne v okolí škôl,
detských ihrísk, kúpalísk, zastávok a nákupných centier, kde je zvýšený pohyb chodcov,
detí, ale aj starších ľudí.
Vodičom odporúčame v blízkosti priechodov pre chodcov znížiť rýchlosť. Chodci tým
získajú dosť času, aby dokončili prechádzanie.
Ďakujem za spoluprácu.
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