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Milí rodičia, 

spolu so začiatkom nového školského roka sa digitalizuje aj kalendár DSB. Od teraz bude možné nájsť všetky termíny na webovej stránke DSB.   Okrem toho 

môžete všetky DSB-termíny, ktoré sú zaujímavé pre Vás, automaticky nechať presunúť do Vášho súkromného digitálneho kalendára. Keď si ho raz zriadite, už 

budete mať bez ďalšej námahy všetky termíny aktualizované na Vašom smartfóne. 

 

Čo pre to musíte urobiť?  

Jednorazovo si abonujte kalendár podľa Vášho výberu. Je to bezplatné a môžete ho kedykoľvek ukončiť. Aby ste si mohli kalendáre odoberať, potrebujete  buď 

ID kalendára alebo tzv. Ical-formát našich kalendárov. Tieto nájdete na konci dokumentu.  

Od poskytovateľa Vášho kalendára(Google, Apple, Samsung atď.)  bude závisieť, ktoré informácie budete potrebovať. Krátky návod pre používateľov Google-

kalendára (keď máte Gmailovú adresu, môžete používať aj Google-kalendár!) nájdete nižšie. 

 

Aké kategórie nájdete v kalendári? 

DSB alle / DSB všetci:  Tu nájdete všetky termíny, ktoré sú zaujímavé pre všetkých členov spoločenstva DSB. 

DSB Hort / Družina:  Tu nájdete všetky termíny, ktoré sa týkajú výlučne družiny, vrátane prázdnin a voľných dní. 

DSB Kindergarten / Škôlka: Tu nájdete všetky termíny, ktoré sa týkajú výlučne materskej školy, vrátane prázdnin a voľných dní. 

DSB Grundschule / ZŠ:   Tu nájdete všetky termíny, ktoré sa týkajú výlučne základnej školy. 

DSB Gymnasium / Gymnázium: Tu nájdete všetky termíny, ktoré sa týkajú výlučne gymnázia. 

DSB Ferien und Feiertage / Sviatky a prázdniny: Tu nájdete všetky dni, počas ktorých sa na DSB nevyučuje (ZŠ a gymnázium). 
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Nasledovný návod je koncipovaný pre všetkých, ktorí používajú google kalendár na počítači! 

1. Najprv sa prihláste do svojho Google-konta na Vašom počítači (nie na smartfóne). 
2. Otvorte Google kalendár na počítači. Keď sa najprv ako obvykle ukáže Gmail, môžete prostredníctvom Menu (viď šípka na obrázku) stiahnuť kalendár. 

Keď na tomto mieste ihneď neuvidíte kalendár, môžete zvoliť ďalej nižšie ponuku „viac“. 
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3. Kliknite vedľa "Ďalšie kalendáre" na „+“ a zvoľte „Z webovej adresy“. 

 

4. Do určeného políčka vložte adresu (URL) kalendára (viď strana 3). Najlepšie prostredníctvom funkcie kopírovať a vložiť! 
5. Kliknite na Pridať kalendár. Kalendár sa tak zobrazí na ľavej strane pod "Ďalšie kalendáre". Všetky termíny, ktoré vložila DSB, sa teraz zobrazia vo 

Vašom súkromnom kalendári. Prípadné zmeny v týchto termínoch budú odteraz automaticky prevzaté. Poznámka: môže trvať do 12 hodín, kým sú 
zmeny vo Vašom Google kalendári viditeľné. Väčšinou sa však zmeny  zobrazia v priebehu niekoľkých sekúnd. 

Po tom, ako ste všetky želané kalendáre (kategórie) jednotlivo abonovali, môžete ich individuálne farebne prispôsobiť, zobraziť alebo skryť, atď.  

Tip: v prípade, že svoj digitálny kalendár máte zaplnený aj súkromnými termínmi, môžete všetky školské termíny jednoducho vyfiltrovať: do vyhľadávacieho 
políčka vložte „DSB“ a tak sa Vám zobrazia všetky školské termíny. 
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Ical-Formát (URL) DSB-kalendára 

 

 Kalendáre v nemeckom jazyku 

Kategória URL Nemecký kalendár, tzv. Ical- Formát 

DSB všetci https://calendar.google.com/calendar/ical/deutscheschulebratislava%40gmail.com/public/basic.ics 

DSB Hort/družina https://calendar.google.com/calendar/ical/kq4p5clhn52vd8mis4m4ckrf6s%40group.calendar.google.com/public/basic.ics 

DSB materská škola https://calendar.google.com/calendar/ical/id59roqpdp4gj8g8gmuqshb3ak%40group.calendar.google.com/public/basic.ics 

DSB základná škola https://calendar.google.com/calendar/ical/jcqag5nr6ndg32qk6hh8qrjvd0%40group.calendar.google.com/public/basic.ics 

DSB gymnázium https://calendar.google.com/calendar/ical/1794mc53528mrmjflrlvgu5br0%40group.calendar.google.com/public/basic.ics 

DSB prázdniny a sviatky https://calendar.google.com/calendar/ical/k1eqrrh4u257v3ru67r2mt7ibg%40group.calendar.google.com/public/basic.ics 

 

 Kalendáre v slovenskom jazyku 

Kategória URL Slovenský kalendár, tzv. Ical-Formát  

SK DSB všetci https://calendar.google.com/calendar/ical/agni70g9bja9afve89feume1ck%40group.calendar.google.com/public/basic.ics 

SK DSB družina https://calendar.google.com/calendar/ical/7cpbhjup25o5mtljrt6thc2kqo%40group.calendar.google.com/public/basic.ics 

SK DSB materská škola https://calendar.google.com/calendar/ical/evt1j1ppo3kp47vqmvbto3fpd0%40group.calendar.google.com/public/basic.ics 

SK DSB základná škola https://calendar.google.com/calendar/ical/ginilshcohekgfgmjeavompjjk%40group.calendar.google.com/public/basic.ics 

SK DSB gymnázium https://calendar.google.com/calendar/ical/ijvn4sbvjgjv33b4aa0lsbn74k%40group.calendar.google.com/public/basic.ics 

SK DSB prázdniny a sviatky https://calendar.google.com/calendar/ical/smvi0h63c5schj7ls3egdcmgns%40group.calendar.google.com/public/basic.ics 

 

Poznámka: Keď ste si zvolili a abonovali jednu kategóriu, zobrazia sa všetky termíny, ktoré DSB do tejto kategórie vložila. Jednotlivé termíny nemôžete vymazať! 
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ID kalendára DSB-kalendárov 

Niektoré kalendárne systémy vyžadujú tzv.  ID kalendára. V prípade, že by ste tieto údaje potrebovali, nájdete príslušné ID  v nasledovnej tabuľke. 

 Kalendáre v nemeckom jazyku 

Kategória ID kalendára 

DSB všetci deutscheschulebratislava@gmail.com 

DSB Hort/družina kq4p5clhn52vd8mis4m4ckrf6s@group.calendar.google.com 

DSB materská škola id59roqpdp4gj8g8gmuqshb3ak@group.calendar.google.com 

DSB základná škola jcqag5nr6ndg32qk6hh8qrjvd0@group.calendar.google.com 

DSB gymnázium 1794mc53528mrmjflrlvgu5br0@group.calendar.google.com 

DSB prázdniny a sviatky k1eqrrh4u257v3ru67r2mt7ibg@group.calendar.google.com 

 

 Kalendáre v slovenskom jazyku 

Kategória ID kalendára 

SK DSB všetci agni70g9bja9afve89feume1ck@group.calendar.google.com 

SK DSB družina 7cpbhjup25o5mtljrt6thc2kqo@group.calendar.google.com 

SK DSB materská škola evt1j1ppo3kp47vqmvbto3fpd0@group.calendar.google.com 

SK DSB základná škola ginilshcohekgfgmjeavompjjk@group.calendar.google.com 

SK DSB gymnázium ijvn4sbvjgjv33b4aa0lsbn74k@group.calendar.google.com 

SK DSB prázdniny a sviatky smvi0h63c5schj7ls3egdcmgns@group.calendar.google.com 

  


