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a) UŽívateÍovizariadenia;
b) Správcovi zariadenia;
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úpravypodl'a písomnej
dohody s uŽívatelbm zariadenia;
zamestnanci, ktorí vykonávajÚ
Úpravy
podl,a písomnej

;;;niaosvetleniavonka
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Správcu odvetvia elektrotechniky;
UdrŽby odvetvia elektrotechnikyi

Kto za isťuje pot

a)

ia vo

Údžbárenska zloŽka ŽSR;
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vonkajŠieho osvetlenia
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UŽívateÍzariadenia;

vonkajšíeho

Správca zariadenia:
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elektrotechniky;

odvefu ía elektrotech

:rŽbea!

n

iky;

správcovi odvetvia elektrotechniky.
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Terr pracovník, na pracovisku
ktorého je zariadenie
umiestnené;

*:"o má podpísanu
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Predrrosta príslušr
organizačnej

rrmotnri
"- zodpovednosť;
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zloŽky, ktorá je uŽívatelom
telefÓnneho zariadenia.
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systému miestnej batérie?
ila sričasnézavolanie vŠetkých
staníc na okruhu;
xa s&úŠanietelefÓnnych prístrojov
v jednom okruhu
dopravnej tefÓnnej siete;
tazistenie moŽnosti:::::':=:=T:::::=::=::::'::r:**mi

systému miestnej batérie'
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Ako sa označujútelefÓnne stanovištia na trati?

1

T

a)
b)

c)

iE

"T";
Na budove alebo na skrinke s telefÓnnym prístrojom píSmenom
"A";
Na budove alebo na skrinke s telefÓnnym prístrojom písmenom

NeoznačujÚ sa, ale ich kilometrické polohy sÚ uvedené v TabuÍkách traťových pomerov.

Čo sa zapisuje do TelefÓnneho zápisníka?
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a)
b)

Všetky hovory;
Úoaje o dÓleŽitých telefÓnnych hovoroch;

c)

Len poruchy na telefÓnnych prístrojoch, ktoré boli nahlásené na ohlasovňu porúch.

Kto

m

10o a)
b)

c)

ÓŽe obsl uhovat' zabezpečovacie zariaden ie?

lba zamestnanci v sluŽbe' ktorí preukáŽu odbornou skÚškou potrebné znalosti pre samostatný výkon
sluŽby;

Zamestnanci, ktorí boli oboznámení s obsluhou zabezpečovacieho zariadenia;
Len zamestnanci znalí miestnych pomerov po predchádzajÚcom zácviku a určeníprednostom
stanice.

MÓŽu zamestnanciv zácviku alebo výcviku obsluhovať zabezpečovacie zariadenie?

r
T 1oO

a)
b)

Áno, za priameho dozoru a zodpovednosti obsluhujúceho zamestnanca;
Áno, ale len po vykonaníodbornej skÚšky a za priameho dozoru udžujúceho zamestnanca;

c)

Nie.

Kto dozerá na správnu obsluhu a Činnosťzabezpečovacieho zariadenia, ako i na prevádzkové
ošetrovanie týcňto zariadení v obvode stanice a na pridelených dopravniach a stanovištiach na trati?
T 100

a)
b)
c)

Prednosta Železničnej stanice;
UdrŽujúci pracovník Železničných tratí a stavieb;
Výpravca.

Kto dozerá na správnu obsluhu a prevádzkové ošetrovanie zabezpečovacieho zariadenia?

E
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a)
b)

c)

SluŽbukonajÚci výpravca;
UdrŽujÚci pracovník oznamovacej a zabezpečovacej techniky;

Udžujúcipracovník Železničných tratía stavieb.

Kto kontroluje' či sÚ pri udŽiavacích prácach prevedené potrebné dopravné opatrenia a či ich zÚčastnení
zamestnanci poznajú a dodrŽiavflú?

a)
b)
c)

Prednosta Železničnej stanice;

Prevádzkový dispečer;
SluŽbukonajúci výpravca.
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Kedy sÚ výhybky, kolajové kriŽovatky s prestavitel'nými srdcovkami a rnýkotajky zabezpečené?

1oo a) Ak
b) Ak

c)

td
T

sÚ zapojené do zabezpečovacieho zariadenia, ktoré vyhovuje podmienkam predpisu

P

1;

sÚ závislé od hlavných návestidie| a nemajÚ hákový záver;

Ak sú nezávíslé od hlavných návestidiel.

Aký stupeň zabezpečenia musia mať zabezpečené rnýhybky prechádzané vo vtakových cestách?

íoo a)

b)

c)

Musia mat'taký stupeň zabezpečenía,aby v hlavných koÍajách neobmedzovali traťovú
ýchlost';
Musia mat'taký stupeň zabezpečenia, aby nebolo potrebné pri chode vedtajšímsmerom

obmedzovať trat'ovú ých lost';
Musía mat'taký stupeň zabezpečenia, aby pri jazdách posunujúcich dielov neobmedzovalitraťovú

ýchlosť.

Akým stupňom zabezp.ečenia sÚ zabezpečenésamovratné výhybky, ak sú zapojené do
zabezpečovacieho zariadenia, ktoré vyhovuje podmienkam ýe'opišu e t v pripáooch, v ktoých nie sú
jazyky prestavované kolesam i Železn ič ného dráhovéh o v ozidla?'
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a)
b)
c)

lll. stupňom zabezpečenia;
ll. stupňom zabezpečenia;
lV. stupňom zabezpečenia.

Akou maxímálnou rýchÍost'ou mÓŽu byt prechádzané nezabezpečenévýhybky po hrote?

a)

60 km/h;

b)

40 km/h;

c)

80 km/h.

Akou maximálnou rýchlost'ou mÓŽu byt prechádzané nezabezpečenévýhybky proti hrotu?

a)
b)
c)

40 km/h;
30 km/h;
60 km/h.

V akom prípade musia. mat'zabezpečené výhybky prestavované mechanickými prestavníkmi ešte aj
mechanický závorník, bez ohl'adu na smer a rýclrlost'?

a)

Len priýchlostiniŽšejako 100 km/h;

b)
c)

Ak majú trojpolohouý prestavník;
Ak sú v hlavných kol'ajach a sú prechádzané nýchlost'ou nad 100 km/h

Ak má mechanický prestavník na uýhybke drÓtovodné ťahadlo k prestavníku dlhšie ako 250 m, musí mat'
výttybka mechanický presffi? :"i .. .: :' í.'i,
i:

a)
b)
c)

Nemusí mať mechanický závorník;
Musí mat'mechanický závorník;
Musí mat'mechanický závorník len ak je prechádzaná nýchlostbu vyŠšouako 100 km/h.
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Aký.stupeň zabezpečenia predstavuje výhybk-a zabezpečená
elektricky ovládaným prestavníkom s
kontrolou polohy jazykov a uzavretiáuzávéruz

a) ll. stupeň zabezpečenia;
b) lV. stupeň zabezpeČenia;
c) V. stupeň zabezpečenia.

T 100

illr'ílilŤupuje,
a)
b)

T ío0

c)

ak západkovej skÚŠke nevyhovie mechanický závorníkvýmeny,
ktorá má trojpolohový

Takáto výmena sa povaŽuje za nezabezpečenÚ i keď má prestavník;
Postupuje sa rovnako, ako keby výmena nevyhovela západkovej

skúškena 6 mm;

MÓŽe byt'prechádzaná zníženou
ýchlosťou proti hrotu max. B0 km/h.

Ak na kríŽovatkovej výhybke,

zabezpečená

prestavníkom s drÓtovodnými '\PFJ:
t'ahadlami othsrmi ako 100
závorník, ako sa postupuje?

a)

T 100

b)

c)

r

T 100

',

ým závorníkom a mechanickým

ntíuyr'ouie západkovej skúškemechanický

Musí byt'ýchlost'proti hrotu znížená na max. B0 km/h;
Takáto výhybka sa povaŽuje zanezabezpečenÚ;
Musí byt'ýchlost'proti hrotu zníŽená na max. 60 km/h.

Ktoý stupeň zabezpečenia predstavuje výhybka zabezpeÓená mechanickým
prestavníkom a
mechanickým závorn íkom ?
a) l' stupeň zabezpečenia;

100

E

me_chanick

b)

c)

ll. stupeň zabezpečenia;

lll. stupeň zabezpečenía.

Musia mat', zabezpečenékriŽovatkové rnýhybJ<y.s perovýmijazykmi prestavované
mechanickými
prestavníkmia drÓtovodnýmit'ahadlami-otňsimiaí<o toó
m, mácnaňický závorník?

a)

Nemusia;

b)

Musia;

c)

Musia mat'mechanický závorník len ak sÚ v hlavných koÍajach.

mAko

sa nazÚvanásilné prestavenie yT"ny kolesami pohybujÚcich sa ŽelezniČných
vozidiel bez ohtadu

na to, čík prípadu došlo za chodu vlaku alebo pri posune?

T

1oo a) Rozrezanie výmeny;
b) NÚdzové prestavenie

výmeny;
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Ktoý znasledovných postupovje správny, ak doŠlo k rozrezaniu
výhybky?

4

r1m

xi['ý?;:L:|i::;ů9:':í}r-'J'#,:',::$amusízistit', čivýhybka nebola

b)

c)

zjavne poškodená a či

Výhybkár sám alebo za prítomnosti výpravcu musí zistit',
_ -' či výhybka nebola zjavne poškodená
a či
hákovtý záver zaklesávaza stoličku zíieraceieéiu.t";
Výhybkár na príkaz výpravcu nemusí'zistit', či qihybka
nebola lavnepoŠkodená a Čihákor4ý záver
zaklesáva za stoličku zvieracej Čel'uste.

El

Ak treba rezanÚ výmenu ktorá má elektromotorický prestavník
prestavovat'ručne, ako sa prestavuje?
a)
Prestavuje
pomocou
sa
kluky;
Tím

b) Musíju obsluhujÚci
prestavovanie;

c)

zamestnanec odpojit'z Ústredného prestavovania a upravit'
na ručné

Prestavuje sa pomocou výmeníkovéhozávaŽia.

Ako sa postupuje ak treba prestavit' rezanúvýhybku, ktorá
má elektromotorický prestavník, zostala v
prevádzke a nie je ju moŽné prestavovat'

a)
b)

Í l(p

c)

pl

muŘoúz
Musí ju obsluhujúci zamestnanec vypnÚt'z Ústredného
stavania a upravit' na ručnéprestavovanie;
MusÍ ju zamestnanec oznamovacej a zabezpečovacej
techniky vypnút'z Ústredného stavania a
upravit' na ručnéprestavovanie;

Musí sa prestavit'násilne.
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zjav nepošk oden á

musíbyt'uzamknutá prenosnou zámkou, odtlaČnou zámkou
a smie sa prechádzat,
"l Ylll_F
obmedzenou rýchlost'ou priamym (hlavným) s.e'bm
najviac go

b)

c)

tmlň, piotiňňtu na;viac 10 km/h;
Výhybka musí bý'uzamknutá prenosnou zámkou a smie
sa prechádzat'obmedzenou ýchlost,ou
priamym (hlavným) smerom najviac 30 km/h, uuJr'á;Ji*
.*erom najviac 10 km/h;
Výhybka musí byt uzamknutá výmenovou zámkou a
smie sa prechádzat'obmedzenou
ýchlostbu po
hrote najviac 30 km/h, proti hrotu najviac 10 km/h.

Kedy mÓŽe udrŽujúci zamestnanec oznamova cq azabezpečovacej
techniky zapnút,výhybku spát,do
zabezpečovacieho zariadenía, ak bola vypnutá z dÓvodu iozrezááiaz
T í0o

a) Fě po ohlásení obsluhujúcim zamestnancom, Že výhybka je uvotnená od
kotajor,ných vozidiel;
b) Az po ohlásení udrŽujúcim zamestnancom Železničných tratí a stavieb,
Že
je

c)

výhybka

zapnutie do Ústredného stavania;

:======== ^Ž

po ohlásení vyšetrujÚcich orgánov, Že boli zaistené
stopy

a

dÓkazy.

Kto móŽe zapnÚt'výhybku do zabezpeČovacieho zariadenia,
ak bola vypnutá
zariadenia z dÓvodu rozrezania?
T í0o

a)

zo zabezpečovacieho

obsluhujÚci zamestnanec;

b) Výpravca

c)

spÓsobilá na

po dohode s udrŽujÚcim zamestnancom;

UdrŽujÚci zamestnanec oznamova cej

4,
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a zabezpečovacej techniky.
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Kam zapíŠeudŽujúci zamestnanec preskÚšanie a prípadnézapnutíe uýmeny do ústredného
prestavovania, ak uŽ bola na rezanej výmene vykonaná prehliadka a kontrola?

a)
b)

c)

T 100

t

Do TelefÓnneho zápisníka;

Do Dopravného denníka.

Kam zapisujú oprávnení zamestnanci Železničných tratí a stavieb a oznamovacq azabezpečovacej
techniky uvedenie rozrezanq výmeny do normálnej prevádzky?

a)

Do Telefónneho zápisníka;

b)

Do Knihy prehliadok;

c)

; ]' td

Do Záznamníka porúch;

t

t

t

Do Dopravného denníka.

t

Kto a kam zapisuje uvedenie rozrezanejvýhybky do normálnej prevádzky?
a) Výpravca do dopravného denníka a udrŽujÚci zamestnanec oznamovacej

doZáznamníka porÚch;

a zabezpečovacej techniky

oprávnení zamestnanci ŽelezniČných tratí a stavieb a oznamova cej a zabezpečovacej techniky do

b)

Knihy prehliadok;

c) obsluhujÚcizamestnanec
Záznamníka porúch.

til

a udrŽujÚcizamestnanec

oznamovacej a zabezpeč,ovacejtechniky do

Akými návestidlamizabezpečovacieho zariadenia sa riadia chody vlakov a posunu?

T t00

a)
b)
c)

Prenosnými elektrickými;
Neprenosnými mechanickými alebo svetelnými;
Neprenosnými elektromechanickými.

teil zabezpečovacieho

MÓŽe udrŽujÚci pracovník pri vykonávaní Údžby zabezpečovacieho zariadenia zasahovat'do tých častí
zariadenia, ktoré súvisia s postavenou vlakovou cestou?

a)
b)

Áno, ak o tomto urobilzápis v Telegrafnom zápisníku;

c)

Rozhodne o tom prednosta staníce.

Nie;

od koho a akým spÓsobom si vyŽiadajú udrŽujÚci zamestnanci oznamovacej azabezpečovacej techniky
povolenie na vykonávanie údrŽby zabezpečovacieho zariadenia, ak by táto údrŽba mohla mať vplyv na
bezpečnosť dopravy?

T 100

@

a) od výpravcu osobne alebo telefonicky, vŽdy vŠakbez sprostredkovatelov;
b) od prednostu Železničnej stanice telefonicky alebo prostredníctvom výpravcu;
c) od vlakového dispečera prostredníctvom výpravcu.
Do čoho zapisuje udrŽujÚci zamestnanec oznamovacej azabezpečovacej techniky, v mieste údžby,svoj
pracovný zámer so Žiadosťou o zaistenie potrebných dopravných opatrení?

a)

Do Telefónneho zápisníka;

b)

Do Záznamníka porÚch na zabezpečovacom zariadení na pravú stranu;

c)

3{,u

DoZáznamníka porúch nazabezpečovacom zariadenína l'avú stranu.

5íl' iáiř

.|}l'" Élř

'}tx''

'tt:

*.

í L'4

1a
2a
3c
4a
5b
6a
7a
8a
9b

E11 čl.73

E'l1 čl.74
E.Í1čl.76
E11čl.76
E11čI.77

T1čl.8
T1 čl. 80

Tíčl.88
T1čl.158

í0 a
a T100čl.7
a T'l00 čl. í6
í3 b T'l00 čl. 17
11 a T'l00 čl. 19
í5 a T í00 čl' 20
16 a T 100 čl. 20
77 b T 100 čl. 2.|
í8 a T 1o0čl.22
í9 a T100čl.22
20 b T í00 čl. 23
7, b T í00 čl. 23
Ž2 c T 100 čl. 23
B a Tí00čl.23
21 b T 100 čl. 23
á c T100čl.23
26 b T 100 čl' 23
ZI a T í00 čl' 32
B a Tí00čl.34
E) a T 100 čl. 34
s b T .t00 čl' 34
3l b T 100 čl. 34
&l b T 100 čl. 35
3 c Tí00čl.35
!{ a Tí00čl.35
s b T100čl.37
- b
-T100čl-3L
t|i7 b T í00 čl. 38
3Ú b T 100 čl. 66
! a Tí00čl.66
Č c TÍ00či.67
Tí00čl.6
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