
lŮa akú bezpečnostnú vzdialenost' musí byt'oddelený vozeň alebo vel'ký kontajner obsahujÚci látky triedy
í' olačený nálepkami na označenie nebezpečenstva podl'a vzoru 1, 1.5' a 1.6 od vozňov alebo veťkých
bltainerov polepených nálepkami podla vzoru 2'1,3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 alebo 5.2?

a) Minimálne 15 metrov;m
b) Minimálne 18 metrov;

c} Maximálne 15 metrov.
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E A*o sa delia Údaje zadávanédo PlS?

a) Na statické a dynamické;*ÚtP
b) Na pravidelné a doplňujÚce;

c) Na ákladné a doplnkové.

lilÓŽe bý'vypravený vlak zo Železničnej stanice, pokial nebola zo strany dopravcu odovzdaná vstupná
veta do systému PlS?
a) Áno, mÓŽe byt'vypravený vlak, ak dopravca odovzdal v ŽelezniÓnej stanici opis Hlásenky;

!m1r@,2

b) Nie' nesmie bý'vypravený vlak zo ŽelezniČnej stanice, pokial' nebola zo strany dopravcu odovzdaná
jeho vstupná veta,

c) Áno, mÓŽe byt'vypravený vlak, pretoŽe dopravca nemá povinnost'odovzdat'vstupnú vetu do systému
Pts.

|T| MÓŽu zamestnanci ŽSR zadávat'za dopravcu vstupy do systému PlS?

mírí2 a) Áno, je to povinnosťou zamestnancov ŽSR;

b) Nie, povinnost'ou dopravcu je zadávať vstupy;

c) Áno, mÓŽu na základezmluvnej dohody.

Aká hodnota sa uvádza v doklade "Súpis vlaku" do poloŽky č.B (východisková Žst' vlaku) v prípade, ak vlak
vychádza z trate, vlečky, ktorá nie je označená evidenčným číslom?

a) Uvedie sa hodnota 000080;st rGr2

b) Uvedie sa hodnota 008000;

c) Uvedie sa číslo najbliŽšej stanice V smere jazdy vlaku, pri súpise na vlečke sa uvedie Číslo vleČky.

V doklade ''Súpis vlaku"' poloŽka ''Číslo vlaku'' (stÍpec č.5) sa uvádza šesťmiene číslo vlaku. Ako sa vyplní
táto poloŽka, ak sa jedná o vlak osobnej dopravy, ktorý má číslo s menŠím počtom znakov ako šest'?

a) PoloŽka sa doplnísprava nulami;
sR 

'oí2 b) PoloŽka sa doplnízlava nulami,

c) PoloŽka sa nedopíňa ak je Údaj menší ako šesť znakov.
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V doklade "SÚpis vlaku'' poloŽka "Číslo vlaku" (stípec č.5) sa uvádza šest'miestne číslo vlaku. Ako sa
vyplní táto poloŽka, ak sa jedná o vlak nákladnej dopravy, ktoný má ěíslo s menším počtom znakov ako
šest'?

a) PoloŽka sa doplnísprava nulami;sR 1012

b) PoloŽka sa doplnízlava nulami;

c) PoloŽka sa nedopÍňa nulami ak je údaj menŠí ako šest'znakov.

E Ako sa zadávaprisúpise vlaku dEka vozňa?

a) Podla nápisu na vozniv centimetroch;sR 10í2

b) Podťa nápisu na vozniv metroch (14,2m);

c) Podla nápisu na vozniv metroch zaokrÚhlené podťa matematických pravidíel.
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V akej hmotnostnej hodnote a v závislosti od čoho sa uvedie údaj v doklade ''Súpís vlaku'', poloŽka
"rzdiaca váha" (stÍpec č.18)?

a) Údaj je zadavaný v tonách a uvádza sa iba ak je brzda zapnutá do priebeŽnej brzdy vlaku, v závislosti
na polohe prestavovača a reŽimu bzdenia,

b) Úoaj sa zadáva v kilogramoch v závislosti od dopravnej hmodtnosti vozňov a HDV;
c) U|aj je zadávaný v tonách a uvádza sa iba ak nie je brzda zapnutá do priebeŽirej bzdy vlaku, v

::::_::::::=:::::=::=:=:t*::::li1ti='i===
Do stípca "DoplňujÚce údaje'' sa pri súpise vlaku zapisujÚ údaje charakterizujÚce vozeň alebo zásielku.
Kotko hodnÓt mÓŽe byt'zapísaných pre jeden vozeň?
a) Tri moŽnosti povolených hodnÓt;

b) Len jedna (najzávaŽnqšia) z moŽnosti povolených hodnÓt;

c) Jedna z povolených hodnÓt.

|-il Je moŽné vykonať zápis v doklade "Súpis vlaku", poloŽka "lné Údaje", ak príslušný stípec nepostačoval
pre zápis doplňujúcich údajov?

sR ío12 a) Nie je moŽné vykonat'zápis, len výnimočne pri preprave mimoriadnych zásielok;

b) Áno, len v prípade ak sa jedná o zápis doplňujúcich údajov týkajúcich sa prepravy nebezpečného
tovaru;

c) Áno, doplňujúce údaje je moŽné zapísat'bez obmedzenia.

fflfAké nápisy majú byt'na nákladných vozňoch bez ohťadu na predpisy v zmysle zmluvy AW?
a) StačÍ označenie drŽitela vozřta',

b) Nápisy na vozni sú Úplne zhodné s doteraz pouŽívanými a pri zavedení zmluvy AW sa na vozňoch nič
nezmenilo;

c) označeníe drŽiteÍa, nápisy na označenie vozňa podta prílohy 11 AW, domovská stanica alebo
geografická zÓna.

Zmluva
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lE| Čo vyjadrujú prvé dve číslice v dvanást'miestnom označeníčísla vozňa?

Ln a) Krajinu v ktorejje vozeň registrovaný;
m'kí' b) Schopnosť interoperability vozňa;

_ ojaltit=1=======

Akou ýchlost'ou mÓŽu byt' prepravované vozne vo vlakoch bez zvláštnych prevádzkových obmedzení, kdepri tabuÍke hranice zaťaŽenia vozňa je označenie S?

zrr. a) Maximálne 80 km/h;

'}vPÍtí b) Maximálne .l20 km/h;

c) Maximálne .100 km/h.

2arm a) Maximálne B0 km/h;
ilEPr1't b) Maximálne 100 km/h;

c) Maximálne 120 km/h.

Akou ýchlost'ou mÓŽu byt' prepravované vozne vo vlakoch bez zvláštnych prevádzkových obmedzení, kdepri tabulke hranice zat'aŽenia vozňa je označenie S?

E Čo vyjadruje hraníca zat'aŽeniavozňa?

Zilaa
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ÍT| Akou doplňujúcou značkou je označený vozeň, schválený na trajektovÚ prepravu?

'úm 
a) Značkou lode;

AÍ{/Prí't b) Značkou námornej kotvy;

c) Nápísom "Trajektová preprava"

l.i6-| Akým spÓsobom sú na vozni značené oddelítetné vozňové súčasti?
a)bn

frítí+Í_11

Nápisom zlomku, pred ktoným je číslo vyjadrujÚce počet oddeliteÍných vozňových súčasti' v
menovateli zlomku je písmeno A a v čitateli zlomku je číslo, ktoré úyjadruje ýp oddeltetnej sÚčasti;
Nápisom zlomku, pred ktoým je písmeno A, v čitateli zlomku je ýp oddelitetnej súčasti a v
menovateli zlomku je počet oddeliteIných súčasti;
Nápisom zlomku, pred ktoým je číslo vyjadrujÚce počet oddelitetných vozňových súčasti, v čitateli
zlomku je písmeno A a v menovateli zloňku 1é čislo, ktoré vyjadruje typ oddelítetnej sÚčasti.

E Akou značkou je označen ý vozeňspÓsobilý na prechod do krajín s rozdielnym rozchodom?

Zs,'ra a) !:=:ry' E, ktoré je rozlíŠené podta jednotlivých krajín buď bez orámovania, alebo s jednoduchým,u,t+,t pripadne dvojitým rámčekom, podl'a rozchodu;

b) Písmenom R, ktoré je rozlíŠené podl'a jednotlivých krajín buď bez orámovania, alebo s jednoduchým,
rámčekom, podťa rozchodu;

c) Písmenami MC, ktoré sÚ v dvojitom rámčeku.

!'t t .t..,
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a) Hmotnost'vyjadrenú v tonách, ktorÚ je moŽné do vozňa naloŽit'.
b) Hmotnosť vozňa vrátane nákladu;

c) Hmotnost' prázdneho vozňa.

b)

c)
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tril Ako sa zaokrÚhťuje Údaj hmotnostitovaru privyplňovanívozňovej nálepky?

a) Nezaokruhl'uje sa;zssK
cARGo b) Hmotnosť do 100 kg sa zaokrúhli nadol a hmotnost' 100 kg a viac sa zaokrúhli na celÚ tonu nahor;

c) Hhmotnosť 500 kg a viac sa povaŽujeza celÚ tonu a na hmotnosť menšiu ako 500 kg sa neprihliada.

E Ako sa vo vozňovej nálepky vyznačí názov odosielacej stanice?

a) Zápisom názvu stanice perom;
zssK
cARGo b) odtlačkom štatistickej pečiatky;

=====_===:l===:::i:*::=:::::__11:::111====
pf,lAko sa označí vozňová nálepka, ktorou je polepený vozeň so sprievodcom?

a) Na hornom okraji sa napíše farebnou ceruzkou výrazne "Sprievodca";
zssK
cARGo b) Na hornom okraji sa napíše modrou ceruzkou "Sprievodca";

c) Vozňové nálepky sa neoznačujÚ.

E Aký je postup v stanici, v ktorej sa vykonáva zmena prepravnejzmluvy pri spísanívozňovej nálepky?

a) Soíše nové vozňové nálepky, v ktorých a odosielaciu stanicu uvedie stanicu, v ktorej sa vykonávazssK
cARGo Zmena;

b) Spíše nové vozňové ná|epky, v ktoných ako odosielaciu stanicu uvedie pÓvodnÚ odosielaciu stanicu;

c) Do pÓvodnej vozňovej nálepky zmení údaje podÍa návrhu na zmenu prepravnej zmluvy.

WKtoré nálepky patria medzidoplňujúce a ochranné nálepky?

a) Nálepka "Prázdny";
zssK
cARGo b) Nálepka "Krehký tovar'', "Žtve", "ZváŽte", "Pod colnou kontrolou";

c) "Do Železničných opravovaní a strojární" s červenými znakmi.

Aký doklad je povinný zamestnanec spísať, ak pre technickú chybu bol vyradený vozeň z uceleného
vlaku, ktoý bol podaný jednym nákladným listom?

a) Dosielkový list;
cARGo b) Doplnkový list;

c) Dodacílist.
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í b RlD 7.5.3.1

2 a sR í012 čl. 13

3 b sR 10.12 čl' 35

1 c sR.10.12 čl. 36

5 a sR 1012 čl. 3 pr. 5

6 b sR 1012 čl' 6 pr. 5

7 a sR í012 čl. 6 pr. 5

8 a sR 10í2 čl. 14 pr. 5

9 a sR í012 čl. 18 pr. 5

í0 a sR 10í2 ěL22pr5

íí c sR 1012 čl. 35 pr. 5

12 c Zmluva AW 8

í3 b Zmluva AVY-Pr.'l1 2.1

í4 b Zmluva AVY-P1.11 2.4

í5 b Zmluva AVÝ-Pr.11 2.4

í6 a ZmluvaAVY-Pr.11 2.4

17 b ZmtuvaAVy-pr.11 2.,t1

18 c ZmluvaAw-Pr.11 2'í3
19 j-, ZmluvaAW-pr.1.l 2.16

20 c zssK cARGo čl. 321

21 c zssK cARGo čl. 321

22 a zssK cARGo čl. 322

23 b ZssK cARGo čl. 324

24 b zssK cARGo čl. 328

25 a zssK cARGo čl. 364
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