
Simulátor funkcií 
zabezpečovacích 

zariadení.
Príprava žiakov, študentov, nových zamestnancov a cvičenie 

aktívnych zamestnancov ŽSR.



Obsah prednášky:
• význam a určenie simulátora zabezpečovacích

zariadení,
• popis simulátora zabezpečovacích zariadení a

schématické zobrazenie,
• popis prvkov simulátora, vizualizácia a porovnanie s

originálnym zariadením,
• ukážka nastavenia simulátora.



Simulátor svojou funkčnosťou slúži na prípravu
žiakov, študentov, novo prijímaných, ale aj súčasných
zamestnancov ŽSR, ktorí sa pripravujú, alebo už sú
na pozíciách:
•Výpravca,
•Výhybkár, Signalista, Dozorca dopravne na diaľkovo
obsluhovanej trati,
•Návestný dozorca, Návestný majster,
•Kontrolór dopravy a iné pracovné pozície.



Interný predpis ŽSR 
„Z 3 Odborná spôsobilosť na ŽSR“ 

účinný od 01.01.2019

Simulátor – na účely tohto predpisu je to spoločný názov pre
simulátor zabezpečovacích zariadení a trenažér. Simulátor je
zariadenie na trénovanie a výcvik zamestnancov, ktoré
umožňuje napodobniť reálne prevádzkové situácie za
normálnych, poruchových a mimoriadnych podmienok.

zoznam použitých pojmov



Interný predpis ŽSR 
„Z 3 Odborná spôsobilosť na ŽSR“ 

účinný od 01.01.2019

Pravidelným školením sa u zamestnancov doplňujú a udržujú potrebné odborné vedomosti.
ÚIVP vypracuje ročný plán rozpisu pravidelných školení podľa jednotlivých školiacich
stredísk. ÚIVP je povinné umožniť ostatným železničným podnikom a manažérom
infraštruktúry prístup k pravidelnému školeniu za primeranú a nediskriminačnú cenu
založenú na skutočne vynaložených nákladoch a primeranom zisku.
Pravidelné školenia sa spravidla delia na bloky. Pre zamestnancov s určenými
odbornými skúškami môže byť pravidelné školenie vykonávané aj na simulátore.
Pravidelného školenia sa zúčastňujú zamestnanci vykonávajúci pracovné činnosti uvedené
v Prílohe č. 7. Stanovený rozsah pravidelného školenia je záväzný. Pravidelného školenia
sa zúčastňujú aj žiaci a študenti, ktorí majú vykonanú len teoretickú časť OS.

čl. 88



Interný predpis ŽSR 
„Z 3 Odborná spôsobilosť na ŽSR“ 

účinný od 01.01.2019

Cvičenie na simulátore vedie IŠ tak, aby si zamestnanci precvičovali aj
riešenie mimoriadnych, neštandardných situácií (obsadené izolované úseky,
poruchy návestidiel, poruchy napájania, výpadky zariadenia, znemožnenie
normálnej obsluhy, nemožné dorozumenie, vykoľajenia, jazdy vlaku bez
výpravy atď.). Je potrebné brať zreteľ na to, že za normálnej obsluhy sa
poruchy a mimoriadnosti sporadicky stávajú a cieľom cvičenia je práve
zníženie ich prípadných negatívnych následkov.

čl. 93 druhý odsek



Simulátor pri obsluhe musí spĺňať všetky atribúty 
vyskytujúce sa pri príprave a zabezpečovaní 
vlakových ciest a obsluhe zabezpečovacích 

zariadení tak, ako sú realizované v prevádzke 
ŽSR. 



• elektromechanické zabezpečovacie zariadenie,
• elektronické stavadlo ESA 11,
• elektronické stavadlo SIMIS W,
• reléové zabezpečovacie zariadenie AŽD71,
• reléové zabezpečovacie zariadenie AŽD71 s číslicovou 

voľbou,
• TEST typové elektrické stavadlo 11 alebo 14,
• výhybky bez zabezpečenia.

Simulátor zabezpečovacích zariadení ŽSR
obsahuje tieto staničné zabezpečovacie
zariadenia:



• automatický blok SSSR, univerzálny automatický blok,
• automatické hradlo,
• elektronický traťový blok,
• hradlový poloautomatický blok,
• reléový poloautomatický blok,
• reléový poloautomatický blok s voľnosťou trate,
• telefonické dorozumievanie.

Simulátor zabezpečovacích zariadení ŽSR
obsahuje tieto traťové zabezpečovacie
zariadenia:



Príprava na simulátore spočíva v tom, že
obsluhujúcim zamestnanom budú počas simulovanej
dopravy vlakov zo strany lektora navodzované rôzne
poruchové stavy na uvedených zabezpečovacích
zariadeniach a obsluhujúci zamestnanec bude musieť
pod stresom riešiť rôzne dopravné situácie tak, ako ich
musí riešiť v skutočnej prevádzke.



Schématické zobrazenie rôznych modelových 
situácií:





Situačné
rozdelenie
pracovísk.

Lektor

Tieto pracoviská sú 
situované regionálne 

v IV Bratislava, IV Košice, 
IV Zvolen a IV  Žilina



Základom správneho fungovania simulátora je
vytvorenie projektu trate, staníc... . Lektor si
určí typy:
 traťových,
 priecestných a
 staničných zabezpečovacích zariadení.





Simulačný panel je určený pre lektora a
má tieto rozhrania:
 traťové zariadenia,
 priecestné zabezpečovacie zariadenia,
 staničné zabezpečovacie zariadenia









Porovnanie jednotlivých prvkov 
simulátora a originálnych zariadení:





























Ukážka nastavenia simulátora.

Lektor pomocou simulačného panela mení 
nastavenie typu TZZ a previazanie na staničné 

zabezpečovacie zariadenia.





































































Simulovanie porúch pomocou 
simulačného panela.















Používanie schém a 
záverových tabuliek.















Ďakujem za pozornosť.

Za ŽSR, Odbor riadenia ľudských zdrojov 
Pavol Suchoň
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