
El Aké mechanické zámky mÓŽu byť na ručne prestavovaných výhybkách?

a) Zástrčkové;
D ío',l/T1o1 b) Elektromagnetické;

c) Výmenové.

tI Ktoný jazyk kontroluje výmenová zámka?

D 101/T
101

odÍahlý;

Obidva;

Pritahlý.

fE Je výmenová a odtlačná zámka rozrezateÍné zariadenie?

; a) Áno, je rozrezatel,né (po rezanívýmeny sa záverný hák zámky neodlomí, aj keď bol vo zvislej polohe);

1o1 b) Nie je rozrezatetné (po rezaní výmeny sa záverný hák zámky odlomí, ak bol vo zvislej polohe);

c) U týchto zariadení sa pre ich jednoduchosť rozrezateťnosť alebo nerozrezateÍnosť neudáva'

tE Aká je to dvojpolohovo uzamykatetná výmenová zámka?

a) Je to uýmenová zámka, ktorej jedno zámkové ústrojenstvo slúŽi na uzamykanie jej záverneho háku v
o ili^ 

ql 
;;ti;;řhá á árune zamroúďustiolánstvo slúŽi ná uzamykanie jej záverného háku v sklopenej polohe;

b) Je to odtlačná zámka,ktorejjedno zámkové Ústrojenstvo slúŽi na uzamykanie záverného háku v

zvislej polohe a druhé na uzamykanie záverného háku po rezanívýhybky;

c) Je to uýmen ová zámka na výkotajke'

tt Kto zabezpečuje ÚdrŽbu a potrebný počet prenosných výmenových zámkov?

D ío1/T a\ Železničné stanice;
- iil b) UdrŽujúci pracovníci oznamovacej azabezpeiovacej techniky;

=======:=:l= :::.:::=::1:lT::::-1:::i='i=::::::=Y=li=== ===

[-T_| Kdeje uschovaný náhradný traťouý ktÚč?

a) Je uschovaný u prednostu stanice;
Dlo1/T 

tnri lt rrrlržttiítceho ora' ' azabezpečovacej techniky;- iót b) Je uschovaný u udrŽujúceho pracovníka oznamovace1

c) Nie je zriadený.

a)

b)

c)

E Kam sa zapisujÚ záznamy ktoré sa ýkajú vypnutí a zapnutízabezpečovacieho zariadenia?

a) Do TelefÓnneho zápisníka červeno'
T loo

b) DoZáznamníka porÚch cez obidve strany červeno;

c) Do Knihy prehliadok červeno'
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ill-řil Y an spočíva západkováskúŠka?

7Ťadkovou skÚškou sa pomocou skÚšobnej mierky kontroluje správna činnost'zabezpečovaciehoz*nia vtýhybky a súčasne sa kontroluje šprávné priliehaníe jázykak opornici;
Zildkovou skúŠkou sa kontroluje správne zaklesnutie západky výmenových radičov;
Z{pdkovou skÚškou sa kontroluje ručná západka r'nýmenovej stavacej páky pri rezani.

Ap rýŮlosťou proti hrotu mÓŽe byt' prechád zaná výhybka, ak pri západkovej skúške vyhovela skúšobnejnbte hrubky 4 mm?
a) 40 km/h;

b) 50 km/h;

c) 60 km/h a viac.
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Za*ých podmíenok mÓŽe byt'prechádzaná výmena ak nevyhovie západkovej skÚške skúšobnouniertou 6 mm a nemoŽno túto závadu okamŽite odstránit'?
a) Musí sa pri chodoch proti hrotu zníŽit'cez ňu ýchlost'na 30 km/h;
b) Musí sa uzamknút'pri chodoch proti hrotu prenosnou výmenovou zámkou a stráŽit';
c) Musí bý'výmena pri chodoch proti hrotu zaistená prenosnou zámkou a neŽ bude závadaodstránená

je nevyhnutné cez ňu obmedziť ýchlost'na 30 km/h.

A(o pos1upuje pracovník, ktoý vykonal západkovÚ skúšku a zistil, Že výhybka nevyhovela západkovej
s*uške?

'r.n 
a) Závadu ihneď ohlási výpravcovi a vykoná zápis do Knihy prehliadok;
b) Závadu ihneď ohlásí výpravcovi a vykoná zápis do Knihy prehliadok s uloŽením potrebných opatrení;
c) Závadu ihneď ohlási vrýpravcovi.

-:

M Keďy sa vykonáva západkováskÚška?

l]T1. "| :i:!.y:b_e zabezpečovacieho zariadenia, pri prehliadk ach zabezpeČovacieho zariadenia podta
predpisu Pí, pri zapojovaní uýmeny do zabezpečovacieho zariadónia po montáŽi, vypnutí álebo
rozrezani;

b) PÍi údrŽbe_zabezpečovacieho zariadenia, pri prehliadkach zabezpečovacieho zariadenia podla
predpisu P1, pri zapojovaní výmeny do zabezpečovacieho zariad'enia po montáŽi, na príŘaz
výpravcu;

QPriobsru:=11=:T::=:1i:::::'::::1.::::=:::l=::=:=l=::::*".'

Xb'vykonáva západkovÚ skúŠku po skončení udrŽovacích prác na rnýhybkách pracovníkmi odvetviaHolífto hospodárstva?

{ TÍto pracovníci;

b[ ftacovníci oznamovacej a zabezpeČovacej techniky;

Q obsluhujúci pracovníci.
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m Na čo slÚŽia bezpečnostn ézáveryzabezpečovacieho zariadenia?

a)UmoŽňujÚobsluhujúcimpracovníkomprístupdočastízabezpečovacíchzariadení;
T 1oo 

b) Kontrolujú zásah do zabezpeÓovacieho zariadenia alebo znemoŽňujú neoprávneným osobám prístup

o i".11xiill;un",r, orgánom prístup do zabezpeÓovacieho zariadenia v prípade vyšetrovania

nehodorných udalostí'

ffiil;;;;''ť plomby na šnÚrke na zabezpelovacie zariadenie?

- ^1 
UdrŽujÚci alebo obsluhujúci zamestnanec;

T 10o 
b) lba udrŽujÚci zamestnanec;

a) ao Záznamníka porúch na zabezpečovacom zariadení'

c) Kontrolný orgán'

=:-=======================-

rE Čo sa povaŽ ujezaporuchu zabezpečovacieho zariadenia?

a)Rozumiesatýmstav,keďzabezpečovaciezariadenievykazujeodchýlkuodsprávnejfunkcie;
T 100

b) Rozumte sa t'ým stav' keď je zabezpečovacie zariadenie vypnuté;

c)Rozumiesatým.:tav:|:ť'činnosťouzabezpečovaciehozariadeniabolozapríčinenézmeškanie
vlakov prepravujúce osoDy'

' lenia' ktorÚ nemÓŽe alebo

ffiAkopostupujeobsluhujúcipracovník,akzistíporuchuzabezpeČovaciehozartacl-J 
5.:.T:;["J,':l.,ou n" drÓte a po zavedenídopravných opatrení podťa svojich moŽností závadu

T 100 odstráni;

b) ohlási to ako poruchu zabezpečovacieho *l'"ioili^- 
*nžnnclí závadt)odstráni.

:l ::n::i:;".J;;J; drÓte a podta svojich moŽností závaduodstráni

4a;ffi;**;;;;;;;;;;;;;;;;=;;;;;:;=:;;;;;"uŽilezdopravnýchdÓvodov,í.

T 1o0 
b) Do stípca 17 Dopravného denníka;

c) Do KnihY Prehliadok'

ffi;ffi ru; 
",.. 

*l*y**:;;i;;;"*'i*=uio*n "no 
záve ru alebo pouŽitie tlačid la s

po č í tad l o m' a"iuoá u-iňu c ny za oezpáčov aci e h o zariadenia?

a) Do TelefÓnneho zápisníka'
T 100

b) Do KnihY Prehliadok;

c) DoZáznamníka porúch na zabezpe_čovacom 'j*ť=

ilil;;Ň** i;a'''-^*-:i:l";" m"Ťl,,".1n:i:il3 
techniky' ak zistí' Že ide o

E
T 100

Ako postupuj9 .ťr1Y"' 
za[Ilebtl lol l9' "-''''iný.ň .íuzooniicn odvetví?

;;';ň; ki"iú musia odstrániť zamestnanct

a) Vyrozumie týchto zamestnancov'

b) Vyzve výpravcu, aby týmto zamestnancom ohlásil poruchu;

c) Urobí o tomto záznam do Knihy prehliadok'
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E Komu ohlásir4ipravca poruchu automatického bloku alebo kotajorných obvodov?

T '..' 
a) Udžujúcemu zamestnancovi oznamovacej a zabezpečovacej techniky, meno a čas ohlásenia

poruchy zapíše do Záznamníka porÚch;

b) UdrŽujúcemu zamestnancoví oznamovacej a zabezpečovacej techniky a sÚčasne aj zamestnancovi
Železpi[6y65 tratí a stavieb, mená zamestňancov a'Čas ohlás'enia porícny iápÍŠe do Záznamníka
porúch;

c) Prednostovi stanice a kontrolÓrovi dopravy.

@Kam zapíŠe udžujÚci pracovník odstránenie poruchy na zabezpečovacom zariadeni?

T1@ a) DoZáznamníka porÚch nazabezpečovacom zariadenína pravú stranu;
b) DoZáznamníka porúch nazabezpečovacom zariadenína lavú stranu;
c) Do Knihy prehtiadok.

E Čo rozumiete pod pojmom oprava zabezpečovacieho zariadeniaT

T 1m a) odstraňovanie závad na zabezpečovacom zariadení;
b) obnovovacie. p-ráce, pri ktoých sa nahradzujú časti zariadenia novými alebo regenerovanými, mimopravidelnÚ údrŽbu;

c) Rozsah takých prác na zabezpečovacom zariadení, ktoými sa menia' resp.zriad'ujÚ nové závislosti.

@Čo rozumiete pod pojmom prestavba zabezpečovacieho zaríadenia?

T íoo a) Technická Úprava a prípadné rozšírenie vyvolané zmenou v kol'ajisku, zmena druhu
zabezpečovacieho zariadenia a podobne;

b) Vypnutie zabezpečovacieho zariadenia na dlhšiu dobu ako 24 hodín;

::]==1Y:::::=:::1j=::'*:::=:*'=::::'=-1',='*]::::::]::_:::::::=::*"čnostné závery

Je dovolené odoberat' bezpečnostn é závery zamestnancom, ktorí vykonávajú opravy a prestavby
zabezpečovacieho zariaden ia?

a) Je to prísne zakázané, bez povolenia ich nadriadeného zamestnanca;
b) Je to dovolené, ale len so súhlasom obsluhujúceho zamestnanca;
c) Je to prísne zakázané, bez povolenia udrŽujúceho zamestnanca.
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Ako sa nazyva zásah do zabezpečovacieho zariadenia, pri ktorom sa zruší čiastočne alebo úplne jeho
pÓvodná závislost'?

a) Prestavba zabezpečovacieho zariadenia,

b) oprava zabezpečovacieho zariadenia;

c) Vypnutie zabezpečovacieho zariadenia.

Ako sa nazyva úkon' pri ktorom sa vypnuté alebo novovybudované zabezpečovacie zariadenie uvedíe doprevádzky?

a) Zapnutie zabezpečovacieho zariadenia;

b) obnova zabezpečovacieho zariadenia;

c) Prestavba zabezpečovacieho zariadenia.
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EKtoieoprávnenývypnúťazapnÚťzabezpeěovaciezariadenievovlakovejprestávke?
a)UdrŽujúcipracovníkoznamovacejazaoezpeeovacejtechnikypodohodesrnýpravcom;

T 1oo 
b) p'"ono'tJz"lezniÓnej stanice 

:: ::::::-::::r::"Tjr""r11rednostom stanice' 
l uu 
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rucne

' r a) Nemusia b$ nijako zabezpečené'
T.too 

b) Musia byť uzamknu," pr"nJ.n,ymi zamxami v prípadoch, Že sú prechádzané proti hrotu rýchlosťou

vyššou ako 40 Km/n';

c) Nie je to potrebné vÓbec' 
=-==-==-=======-=========--===--=======-=======--

;q**;;''=;ffi 
*i::*:il;";;;;;*aciezar|adenievypnuté?

- ^1 
Uskutočňuiú sa na povolenky;

T 1oo 
oi Uskutoiňujú sa na rozkazop'' 

'

c\ Zabezpe"u; o, u tel ef oni ckým_:::::::::]]==========

6;;;;,ild;;; 
; ffi ;; uvpnuti auto m atického bloku?

a) Ano;
T 1oo 

ol *'a i*oí sa len v medzistaničných úsekoch;

c) Musia mať výmenové zámky' 
--

==--==#-====:

@fftn:511:#Y?íilji:li.ťnd:.tllffi![fl3*"'il3l'n,3|"'n'o'anéprotihrotu'akoa1
a)Musia*u,nuvýmenových,t"uu"i.npákachvhodnémnemotechnicképomÓcky;

T 1oo 
b) Musia mať stavacie p."g:Jákovými zámkami pre u'u'xnutiu zaklesnutej páky v jednej alebo

9J 
"tá"""n 

krajných polohách'

c) Nemusia *"i n" výmenových stavacích pákach niČ'

mm**=f ##;*;k*;;;=;rc;;;:;;';;;;il;;"*enaP'dPram'u
a)Ano,musiab$podpriamoukontrolouvýpravcualeboobsluhovanérnýpravcom;

T 1oo ;i ;;;,';;sia byt vŽdy pod priamou kontrolou signalistu;

c) N em u sia bÉ pod priam ou -:1:::=:li='=:]:::::-::':::1Y==========

=#====-#=================:= 'adenie vlakovej dopravy, privypnutí staniiného

g::l5rx[uJ,:;5;:n5:"J:Ťé 
dorozumte:],": 

ore spolupÓsobenie vozidiel nazabe.z,peÓovacie

a) Ak.o *"o.ihlavnýmir:":l*#,3J,iTJJ',z'5ÍT;ilTÍřJňáuoereniJ'oářuixv' 
súhlasu a pod';

T 1oo '' )"riro"nie zrušené vzáiomne':"'-:,"^j:";;;""; 
uvedené do činnosti,

b) Ak noro vypnute zabezpečovacie zariadenie znova

c) Nie, jazdí sa na rozkazy op

li; ;'bt \*



E MÓŽu sa zriaďovať dočasné hlásnice z oddielových návestidiel automatického bloku?

a) Nesmú sa zriaďovat';
Trm

b) Áno, zriad'ujÚ sa tak, Že určené oddielové návestidlá automatického bloku sÚ hlásnicami a
predchádzajúce oddielové návestidlá sú ich samostatnými predzvest'ami, alebo kaŽdé oddielové
návestidlo automatického bloku je hlásnicou;

c) ZriaďujÚ sa iba v prípadoch, ked' sÚ v poruche minimálne tri oddielové návestidlá.

@| Kto je prevádzkový operatér?

Í7- a) Pracovník, ktoý v rámci náplne svojej Činnostiobsluhuje pridelenú rádiostanicu;

eÉ-r b) Pracovník, ktoý nesmie obsluhovat'pridelenú rádiostanicu;
ffi

c) Pracovník, ktoý vykonáva kontrolnÚ činnosť.

@| Musí prevádzkový operatér preukázat'praktickÚ znalosť obsluhy prideleného typu rádiového zariadenia?

a) Áno;T;.ÍbÉ b) Nie:
ffi

c) Nie, stačíteoretická znalosť

E Je dovolené pouŽívať prenosné rádiostanice počas bÚrky?

a)
Í7-

b)m
c)

Nie;

Áno, ale len za predpokladu, Že sÚ vypnuté;

Áno.

E Čo je nevyhnutné pouŽívať na uýchleníe rádiovej prevádzky?

E Ako sa uskutočňuje nadviazanie rádiového spojenia?

a) l-ubovoÍne;
T7-

ry b) PomocouMorseovejabecedy;m
c) Pomocou pridelených volacích značiek.
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a)
Í7_EÉ b)re

c)

Slovo "Príjem" a "Koniec'';

Skratky;

Rýchle slová.
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í c D 1o1/T101 čl' 7

2 c D 1o1/T't01 čl' 8

3 b D 1o1/T 101 čl' 14

4 a D 1o1/T 101 čl' 16

5 a D 1o1/T 10't čl' 16

6 c D'lo1/T 1o1 čl' 18

7 b T1o0čl'72

8 a T1o0čl'74

9 c T1o0čl'75

10 c T 1o0 čl' 79

11 a T 1o0 čl' 81

12 a T 1o0 čl' 82

í3 a T 1o0 čl' 83

í4 b T 1o0 čl' 96

15 b T 'l00 čl' 98

16 a T 1oo čl' 't01

17 b T 1oo čl' 101

18 b T 1oo čl' 't02

19 c T 1oo čl' 102

20 b T 1oo čl' 104

21 b T 1oo čl' 104

22 a T 1oo čl' 106

23 b T 1o0 čl' 108

24 a T 1oo Čl' 109

25 c T 1oo čl' 113

26 c T 1oo čl' 119

27 a T 1oo čl' 120

28 a T 10o čl' 124 pis' a

29 c T 1oo čl' 147

30 b T 1oo čl' 148

31 a T 1o0 ěl' 153

32 a T 1oo čl' 't59

33 c T 1oo čl' 170

34 a T1oo čl' 'l71

35 b T 1oo čl' 187

a; " 
T 7-Dočasné smernice čl' 6

37 a T 7_Dočasné smernice čl' 8

38 a T 7_Dočasné smernice čl' 27

39 c T7_DoČasnésmernice

40 a T7-Dočasnésmernice


