Medzinárodný deň bezpečnosti na železničných priecestiach

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) sa v roku 2016 opäť spoločne s mediálnym
partnerom projektu Zelenou vlnou RTVS a Prezídiom Policajného zboru SR zapájajú
do Medzinárodného dňa bezpečnosti na železničných priecestiach. Dôraz sa tentokrát
kladie najmä na bezpečné prechádzanie starších občanov a ľudí so zmyslovými a
pohybovými obmedzeniami cez železničné priecestie.
Ide už o 8. ročník Medzinárodného dňa bezpečnosti na železničných priecestiach
(International Level Crossings Day - ILCAD) so zameraním na preventívno-výchovné akcie
a podporu bezpečného správania sa na železničných priecestiach a v ich okolí. Do tejto
akcie sa zapája viac ako 40 krajín.
ŽSR svojou opätovnou účasťou v medzinárodnom projekte nadväzujú na niekoľko rokov
systematicky realizované preventívno-bezpečnostné aktivity pre účastníkov cestnej
premávky, vrátane chodcov a cyklistov, ktorým poskytujú informácie o pravidlách
bezpečného správania sa v blízkosti železničnej trate a na železničných priecestiach. Cieľom
ŽSR je pokračovať v preventívno-bezpečnostných aktivitách pre účastníkov cestnej
premávky a poskytovať informácie o pravidlách prechádzania cez železničné priecestia a
správania sa v blízkosti trate a predchádzať tak nehodovosti na železničných priecestiach.
ŽSR sa snažia v tejto oblasti pôsobiť na verejnosť preventívne a výchovne systematicky
niekoľko rokov, či už vydávaním informačných brožúr, kníh, inštruktážnych filmov, tvorbou
výchovných materiálov distribuovaných na nosičoch CD, komunikáciou s médiami a
podobne. ŽSR sa vo svojich aktivitách zameriava aj na deti a mládež.

PODPORNĚ AKTIVITY PRE ROK 2016
Do tohtoročného Medzinárodného dňa bezpečnosti na železničných priecestiach sa
opätovne pripája tradičný mediálny partner Zelená vlna RTVS: v mobilnej aplikácii
s dopravným spravodajstvom poskytuje k aktuálnym dopravným informáciám aj železničné
priecestia. Mobilná aplikácia hlasom i obrazovou ikonou upozorňuje používateľa mobilného
telefónu na blížiace sa železničné priecestie v jeho okolí. Databáza obsahuje všetky
železničné priecestia na cestách I. a II. triedy v správe ŽSR v rámci celého Slovenska.
Aktuálne rozhlasové spravodajstvo Zelenej vlny taktiež upozorňuje na priecestia, ktoré sú
vypnuté z činnosti kvôli plánovaným opravám, alebo v prípade poškodenia pri nehodách
a pod.
V rámci ILCAD 2016 Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) počas mesiacov apríl a máj 2016
monitorovali v 4 mestách (Malacky, Zvolen, Ružomberok a Prešov) päť vybraných
železničných priecestí. Zachytili sme množstvo prípadov nebezpečného a život ohrozujúceho

správania sa na železničných priecestiach a vedomé nerešpektovanie zvukových
a svetelných výstrah.
Pre ilustráciu toho, ako chodci, vodiči, ale aj cyklisti rôznych vekových kategórii dobrovoľne
riskujú svoje a cudzie životy a ohrozujú železničnú prevádzku, je Vám k dispozícii na USB
kľúči zostrih videí s presným popisom priecestí.

V rámci akcie ILCAD sa počas minulých rokov uskutočnili viaceré podporné aktivity zo strany
ŽSR, jedny z nich sú aj:
- simulovaná zrážka vlaku a osobného auta
http://www.zsr.sk/slovensky/priecestia/video-simulovana-zrazka-vlaku.html?page_id=2071
- simulovaná zrážka vlaku a figuríny
http://www.zsr.sk/slovensky/priecestia/simulovana-zrazka-vlaku-a-figurinycloveka.html?page_id=2467
- DVD o správnom a bezpečnom prechádzaní cez železničné priecestie
http://www.zsr.sk/slovensky/priecestia/dvd-bezpecne-na-zeleznicnychpriecestiach.html?page_id=3115
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