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110 01.0-01 Dohoda B 

 

  Aká je skratka Európskej dohody medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po 

vnútrozemských vodných cestách? 

 

  A ÜIBG. 

  B ADN. 

  C ADR. 

  D RID. 

 

110 01.0-02 1.1.2.1 D 

 

  Ktorú oblasť upravuje dohoda ADN?  

 

 A  Prepravu tovaru všetkými typmi plavid iel.  

 B  Prepravu takého nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách, ktorého 

preprava je zakázaná   železn ičnou alebo cestnou dopravou. 

 C  Prepravu nebezpečného tovaru iba tankovými p lavidlami po vnútrozemských vodných 

cestách.  

 D  Podmienky, za ktorých sa môže nebezpečný tovar prepravovať po vnútrozemských 

vodných cestách. 

 

110 01.0-03 2.1.1.1 D 

 

  Kde v dohode ADN je uvedené rozdelen ie nebezpečných látok?  

 

  A V kapitole 4.1.  

  B V oddiele 3.1.1.  

  C         V bode 1.1.1.1.  

  D V bode 2.1.1.1. 

 

110 01.0-04 3.2.1, 3.2.3 A 

 

 Kde v dohode ADN môžete získať informáciu o  tom, ktoré nebezpečné látky je povolené 

prepravovať tankovými p lavidlami?  

 

 A V kapitole 3.2, tabuľka A a C.  

 B V lodnom osvedčení. 

 C V oddiele 3.2.2, tabuľka B.  

 D V definícii pojmov v oddiele 1.2.1. 

 

110 01.0-05 8.1.2.1 A 

 

  Ktoré predpisy sa musia nachádzať na palube plavidla pri preprave nebezpečného tovaru podľa 

dohody ADN?  

 

  A Dohoda ADN. 

  B Iba časť 7 dohody ADN a p ísomné pokyny. 

  C Iba časť 7 dohody ADN.  

 D Dohoda ADN a ak sa náklad prepravoval železničnou dopravou alebo na nákladom vozidle,  

aj dohoda ADR.  
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110 01.0-06 7.1.3 B 

 

  Pri preprave nebezpečného tovaru plavidlami na suchý náklad sú požadované všeobecné  

požiadavky na prevádzku. Kde je to uvedené v dohode ADN?  

 

  A  V oddiele 2.1.1 - 2.1.4. 

  B V odseku 7.1.3.1 - 7.1.3.99. 

 C V odseku 2.2.43.1 - 2.2.43.3.  

  D  V odseku 7.2.3.1 - 7.2.3.99. 

 

110 01.0-07 7.2.3 D 

 

  Pri preprave nebezpečného tovaru tankovými plav idlami sú požadované všeobecné požiadavky na 

prevádzku. Kde je to uvedené v dohode ADN? 

 

  A  V oddiele 2.1.1 - 2.1.4. 

  B V odseku 7.1.3.1 - 7.1.3.99. 

 C V odseku 2.2.43.1 - 2.2.43.3. 

  D  V odseku 7.2.3.1 - 7.2.3.99. 

 

110.01.0-08 vymazané (07.06.2005)  

 

 110 01.0-09 8.2.1, 8.6.2, 7.1.3.15, 7.2.3.15 C 

 

  Kto je podľa dohody ADN označený termínom „odborník“?  

 

  A  Odborný poradca odosielateľa. Pretože on najlepšie pozná daný produkt, platí ako odborník 

v zmysle dohody ADN. 

  B Príslušníci riečnej polície sú na základe svojich úloh odborníci v  zmysle dohody ADN. 

  C Osoba, ktorá má osobitné znalosti ADN  a môže to preukázať platným osvedčením od 

príslušného úradu. 

  D Veliteľ plavid la je na základe svojho vzdelania a svojich všeobecných znalostí odborná 

osoba v zmysle dohody ADN. 

 

 110 01.0-10 8.6 .1 C 

 

  V ktorej časti dohody ADN nájdete vzory „Osvedčenia o schválení“ a  „Dočasného osvedčenia o 

schválení?  

 

  A V časti 1. 

  B V časti 2. 

  C V časti 8. 

  D V časti 9. 
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 110 01.0-11 8.2.1.2, 7.1.3.15, 7.2.3.15  C 

 

   Kto je odborníkom ADN v súlade s požiadavkami bodu 8.2.1.2? 

 

   A  Každý veliteľ plavid la.  

   B Vlastník patentu veliteľa plavidla.  

   C Člen posádky alebo iná osoba, ktorá môže doložiť svoje osobitné znalosti ADN 

osvedčením vydaným príslušným orgánom.  

   D Osoba zodpovedná za prekladisko.  

 

 110 01.0-12 8.2.1.4, 8.2.2.8  B 

 

   Ako dlho platí osvedčenie  o osobitných znalostiach ADN?  

 

 A Jeden rok. 

 B 5 rokov. 

 C 10 rokov. 

 D Neobmedzene. 

 

 110 01.0-13 1.1.2.1 C 

 

  Na čo slúžia ustanovenia dohody ADN? 

 

  A         Dohoda ADN obsahuje len pravidlá na ochranu vôd pred znečistením.  

  B Dohoda ADN má len zabezpečiť osobitnú ochranu pre prepravu tankovými plavid lami.  

  C Dohoda ADN stanovuje podmienky, za ktorých sa môže nebezpečný tovar prepravovať 

po vnútrozemských vodných cestách.  

  D S dohodou ADN sa má docieliť osobitná ochrana pre prepravu nebezpečného tovaru po 

cestách, železn iciach a vo vzduchu. 

 

 110 01.0-14 Časť 9, 9.3.3 A 

 

  Kde v dohode ADN sú uvedené predpisy pre stavbu tankových plavidiel typu N?  

 

  A V časti  9, oddiel 9.3.3. 

  B V časti  9, kapitola . 9.1. 

  C V časti  9, kapitola . 9.2. 

  D V časti  9, oddiel. 9.1.3. 

 

 110 01.0-15 Časť 9, 9.1 B 

 

  Kde v dohode ADN sú uvedené predpisy pre stavbu plavidiel na suchý náklad?  

 

  A V časti  9, oddiel. 9.3.3. 

  B V časti  9, kapitola  9.1. 

  C V časti  9, kapitola . 9.2. 

  D V časti  9, oddiel 9.1.3. 
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 110 02.0-01 7.1.3.31, 7.2.3.31 C 

 

  Plavid lo je naložené nebezpečným tovarom. Aký je maximálny bod vzplanutia paliva, ktoré 

je povolené používať na pohon spaľovacích motorov na palube plavidla?  

   

  A < 23 °C. 

  B < 55 °C. 

  C  ≥ 55 °C. 

  D  ≥ 23 °C. 

 

 110 02.0-02 8.1.5.3 B 

 

  V tabuľke A kapitoly 3.2 je predpísaný toximeter. Musí sa toximeter tiež nachádzať na 

palube bezposádkových tlačných člnov?  

 

  A Áno, neexistujú výnimky.  

  B Nie, stačí, ak je takým prístrojom vybavený tlačný remorkér alebo plavidlo, ktoré  

poháňa tlačnú zostavu. 

  C Áno, ak sa na tlačnom člne nachádza strojovňa. 

                  D Nie, stačí, ak majiteľ člnu označí zodpovednú osobu, ktorá má takýto prístroj a v  

prípade potreby môže byť táto osoba rýchlo povolaná.  

 

 110 02.0-03 7.1.3.31, 7.2.3.31, 9.1.0.31, 9.2.0.31, 9.3.1.31, 9.3.2.31, 9.3.3.31 A 

 

  Aké kvapalné palivo je zakázané používať na pohon spaľovacích motorov na palube 

plavidla prepravujúceho nebezpečný tovar? 

 

  A Kvapalné palivo s bodom vzplanutia <   55 °C.  

  B Kvapalné palivo s bodom vzplanutia <   65 °C.  

  C Kvapalné palivo s bodom vzplanutia <   75 °C.  

  D Kvapalné palivo s bodom vzplanutia < 100 °C.  

 

 110 02.0-04 9.1.0.31.2, 9.3.1.31.2, 9.3.2.31.2, 9.3.3.31.2 D  

 

  V akej vzdialenosti od chránenej oblasti, resp. oblasti nákladu musia byť umiestnené sacie 

otvory spaľovacích motorov? 

 

 A Minimálne  3,00 m.  

 B Musia sa nachádzať v chránenej oblasti. 

 C Minimálne 2,50 m. 

 D Minimálne 2,00 m.  

 

 110 02.0-05 vymazané 26.9.2016 
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 110 02.0-06 9.1.0.34.2, 9.3.1.34.2, 9.3.2.34.2, 9.3.3.34.2 C 

 

  Plavid lo podlieha dohode ADN. Aké zariadenie sa musí nachádzať vo výfukovom potrubí?  

 

  A Hlásič požiaru. 

  B Spätná klapka. 

  C Lapač iskier. 

  D Zúžené hrdlo. 

 

 110 02.0-07 9.1.0.34.1, 9.3.1.34.1, 9.3.2.34.1, 9.3.3.34.1 A 

 

  Aká je min imálna vzd ialenosť výstupných otvorov výfukov od chránenej oblasti, resp. 

oblasti nákladu? 

 

 A 2,00 m. 

 B 3,00 m. 

 C 4,00 m. 

 D 5,00 m. 

 

 110 02.0-08 9.1.0.41.2, 9.3.1.41.2, 9.3.2.41.2, 9.3.3.41.2 D 

 

  Ak je vykurovací kotol v strojovni poháňaný kvapalným palivom, aké kvapalné palivo je 

povolené? 

 

 A Iba palivo s bodom vzplanutia = 50 °C.  

 B Iba  palivo s bodom vzplanutia < 5 °C. 

 C Iba palivo s bodom vzplanutia < 55 °C.  

 D Iba palivo s bodom vzplanutia ≥ 55 °C.  

 

 110 02.0-09 9.1.0.34.1, 9.3.1.34.1, 9.3.2.34.1, 9.3.3.34.1 A 

 

  Aká je minimálna vzdialenosť výfukového potrubia spaľovacieho potrubia od otvorov 

nákladných tankov, resp. oblasti nákladu? 

 

  A 2,00 m. 

  B 2,50 m. 

  C 3,00 m. 

  D 1,00 m. 

 

 110 02.0-10 9.1.0.32.1, 9.3.1.32.1, 9.3.2.32.1, 9.3.3.32.1 B 

 

  Aká musí byť minimálna výška dvojitého dna  nákladného priestoru, alebo priestoru 

zriadeného ako palivová nádrž? 

 

 A 0,80 m. 

 B 0,60 m. 

 C 1,00 m. 

 D 0,50 m. 
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 110 02.0-11 9.1.0.88, 9.2.0.88, 9.3.1.8, 9.3.2.8, 9.3.3.8 B 

 

  Ktoré plavidlá v súlade s dohodou ADN musia byť stavané pod dohľadom  uznanej 

klasifikačnej spoločnosti a musia sa zaradiť do svojej najvyššej triedy?  

    

  A Všetky p lavidlá, ktoré prepravujú nebezpečný tovar. 

  B Plavid lá na suchý náklad s dvojitým dnom a všetky tankové plavidlá prepravujúce 

nebezpečný tovar. 

  C Všetky plavid lá, ktoré prepravujú nebezpečný tovar, okrem  plavidiel podľa  

kapitoly 9.2. 

  D Iba plavidlá určené na prepravu chemických látok.  

 

 110 02.0-12 7.1.2.5, 7.2.2.5 D 

 

  V akom jazyku alebo v akých jazykoch sa musia nachádzať návody na použitie zariadení 

na palube plavidla?  

 

  A Minimálne v anglickom jazyku.  

  B V holandskom, anglickom, nemeckom a francúzskom jazyku.  

  C V jazyku krajín, cez ktoré p lavid lo počas prepravy prechádza. 

  D V nemeckom, francúzskom alebo anglickom jazyku a ak je potrebné, tak aj v 

jazyku, ktorý sa na palube obyčajne používa.  

 

 110 02.0-13 8.1.6.3 A 

 

  Kto môže kontrolovať osobitné vybavenie predpísané v  dohode ADN?  

 

  A  Osoba poverená výrobcom, alebo príslušným orgánom.  

  B Výrobca, keďže je jediný, ktorý vie, ako sa prístroj musí kontrolovať. 

  C Organizácia alebo osoba schválená príslušným orgánom.  

  D Nezávislá organizácia schválená výrobcom.  

  

 110 02.0-14 8.1.5.3 B 

   

  Kde na tlačných zostavách alebo zostavách vedľa seba spriahnutých plavidiel sa musí 

nachádzať osobitné vybavenie predpísané v dohode ADN?  

   

  A  Na palube plavid la alebo tlačného člna, ktoré/ktorý naložil nebezpečný tovar. 

  B Na palube plavid la alebo tlačného remorkéra, ktorý obstaráva pohon. 

  C Na palube každej jednotky, ktorá sa nachádza v  zostave. 

  D Na palube tlačného člna s obytným priestorom, ktorý sa nachádza v zostave. 

 

 110 02.0-15 vymazané 03.12.2008 

 

 110 02.0-16 9.1.0.52.4, 9.3.1.52.2, 9.3.2.52.2, 9.3.3.52.2 D 

 

  Je povolené umiestňovať akumulátory v chránenej oblasti, alebo v oblasti  nákladu? 

 

  A Áno. 

  B Áno, ale iba vtedy, keď sa nachádzajú v špeciálnych na to určených bedniach. 

  C  Áno, ale iba vtedy, keď sa nachádzajú v špeciálnych na to určených bedniach  s  

vetraním chráneným  pred výbuchom .  

  D Nie, okrem prípadu uplatnenia kapitoly 1.6.  
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 110 02.0-17 1.2.1 B 

 

  Čo sa v dohode ADN rozumie pod pojmom  „záchranný navijak“?  

 

  A Prenosné lodné čerpadlo, ktoré môže odčerpávať vodu pri presakovaní.  

  B Zariadenie na vyzdvihnutie osôb z uzavretých priestorov, napr. z  nákladného tanku. 

  C Nosítka, ktoré umožňujú vyniesť obeť nehody z plavid la.  

  D Druhé stacionárne lodné čerpadlo v strojovni, ktoré dokáže v lastnou silou odčerpať 

vodu pri presakovaní.   

 

 110 02.0-18 1.2.1 A 

 

  Ktoré typy plavidiel majú  podľa dohody ADN „chránenú oblasť“? 

   

  A Iba plavidlá na suchý náklad. 

  B Plavid lá na suchý náklad a tankové plavidlá.  

  C Tlačný remorkér s osvedčením o schválení.  

  D Iba tankové plavidlá.  

  

 110 02.0-19 7.1.2.5, 7.2.2.5 D 

   

  Návody na používanie prístrojov a zariadení predpísaných v dohode ADN sa musia nachádzať 

na palube plavidla. V akom jazyku/v akých jazykoch musia byť vyhotovené?  

 

  A V holandskom, anglickom, nemeckom a francúzskom jazyku.  

  B V holandskom, nemeckom, francúzskom a španielskom jazyku.  

  C V holandskom a v nemeckom jazyku.  

  D V nemeckom, francúzskom alebo anglickom jazyku a ak je potrebné, tak aj v 

jazyku, ktorý sa na palube obyčajne používa.  

 

 110 02.0-20 1.2.1 , 9.3.1.52.1, 9.3.2.52.1, 9.3.3.52.1 D 

 

  Aké typy plavidiel majú oblasti, ktoré sú v  dohode ADN klasifikované ako oblasti 

porovnateľné so „zónou 0“? 

 

  A Plavid lá na suchý náklad. 

  B Plavid lá na suchý náklad ako aj tankové plavidlá.  

  C Tlačné plavid lá, spôsobilé tlačiť tlačné člny. 

  D Tankové plavidlá.  

 

 110 02.0-21 1.2.1 C 

 

  Čo sa v dohode ADN rozumie pod pojmom „vhodný únikový prostriedok“?  

 

  A Maska, ktorá chráni dýchacie orgány osoby a slúži na únik z nebezpečnej oblasti.  

             B Maska, ktorá chráni oči a uši osoby a slúži na únik z nebezpečnej oblasti.  

                      C Dýchací ochranný prostriedok určený na zakrytie úst, nosu a očí osoby, ktorý sa dá 

ľahko nasadiť a ktorý slúži na únik z nebezpečnej oblasti. 

  D Čln na veslovanie, pomocou ktorého sa dá uniknúť z nebezpečnej oblasti.  
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110 02.0-22 9.1.0.52.4, 9.3.1.52.2, 9.3.2.52.2, 9.3.3.52.2 A 

 

  Kde sa podľa dohody ADN môžu nachádzať akumulátory?  

 

  A Na tankových plavidlách a plavidlách na suchý náklad – za predelmi oblasti 

nákladu,  resp. chránenej oblasti, okrem prípadu uplatnenia kap. 1.6.  

  B Na tankových plavidlách mimo oblasti nákladu a  plavidlách na suchý náklad v 

chránenej oblasti. 

  C Na tankových plavidlách a plavidlách na suchý náklad v oblasti nákladu, resp. v 

chránenej oblasti, pokiaľ sa nachádzajú v špeciálnych bedniach. 

  D Na tankových plavidlách ako aj plavid lách na suchý náklad iba v špeciálnej debne, 

ktorá stojí priamo na kormideln i na streche obytného priestoru. 
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 110 04.0-01 8.1.5.1 C 

 

  Aké dokumenty sa musia nachádzať na palube plavidla spolu s  prístrojom na meranie horľavých 

plynov a toximetrom? 

 

  A Osvedčenie o pôvode tovaru. 

  B Prehlásenie o zhode. 

  C Návod na použitie.  

  D Kópia faktúry. 

 

 110 04.0-02 1.2.1 B 

 

  Ako je možné na plavidle zistiť, či sa z nákladu uvoľnili jedovaté plyny v nebezpečnej 

koncentrácii?  

 

 A Pomocou prístroja na meranie horľavých plynov.  

 B Pomocou toximetra.  

 C Pomocou prístroja na meranie obsahu kyslíka.  

 D Dennou kontrolou.  

 

 110 04.0-03 8.1.6.3 C 

 

  Kto môže kontrolovať systém na detekciu p lynov?  

 

 A Odborník ADN.  

 B Prístroje sa nemusia kontrolovať, avšak po použití sa musia nahradiť inými.  

 C Osoba poverená výrobcom, alebo príslušným orgánom.  

 D Raz ročne posádka. 

 

 110 04.0-04 Všeobecné základné znalosti C 

 

 Ako sa stanoví oblasť výbušnosti určitej látky?  

 

 A Medzi hornou hranicou výbušnosti a 100 percentami objemu.  

 B Medzi dolnou hranicou výbušnosti a 10 percentami ob jemu.  

 C Medzi dolnou a hornou hranicou výbušnosti. 

 D Medzi nulovým percentom objemu a hornou hranicou výbušnosti. 

 

 110 04.0-05 Všeobecné základné znalosti A 

 

  Kde sa nachádza oblasť výbušnosti horľavej kvapalnej látky?  

 

 A Medzi dolnou a hornou hranicou výbušnosti. 

 B Nad hornou hranicou výbušnosti. 

 C Pod dolnou hranicou výbušnosti. 

 D Na dolnej hranici výbušnosti.  
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 110 04.0-06 8.1.6.3 , 8.1.5.1  B 

 

    Kedy a kým musia byť kontrolované meracie prístroje podľa bodu 8.1.5.1?  

 

 A Raz za rok výrobcom.  

 B Podľa údajov jednotlivých výrobcov, osobou poverenou výrobcom alebo príslušným 

orgánom. 

 C Raz za dva roky bezpečnostným poradcom.  

 D Pred každou plavbou absolventom školiaceho kurzu ADN.  

 

 110 04.0-07 vymazané (01.03.2009)  

 

 110 04.0-08 vymazané (01.03.2009)  

 

 110 04.0-09 Všeobecné základné znalosti A 

 

  Čo znamená 1 ppm?  

 

 A 1 diel na milión dielov.  

 B 1 diel na 1 masu. 

 C 1 diel na 1 metrickú tonu. 

 D 1 diel na 1 miligram. 

 

 110 04.0-10 Všeobecné základné znalosti A 

 

  Čo nastane, keď dôjde k zapáleniu koncentrácie plynov medzi dolnou a hornou hranicou 

výbušnosti? 

 

 A        Výbuch. 

 B Vôbec n ič. 

 C Žiadny výbuch, lebo zmes je príliš bohatá. 

 D Žiadny výbuch, lebo zmes je príliš chudobná. 

 

 110 04.0-11 Všeobecné základné znalosti B 

 

  Obsah kyslíka v priestore predstavuje 30 obj.%. Ako sa má posúdiť táto situácia?  

 

 A Situácia n ie je vôbec nebezpečná. 

 B Hrozí požiar. 

 C Situácia sa môže posúdiť ako úplne normá lna. 

 D Hrozí otrava. 

 

 110 04.0-12 Všeobecné základné znalosti C 

 

  Čo označuje termín „chudá“ zmes, ak hovoríme o nebezpečenstve výbuchu?  

 

 A Existuje príliš málo vonkajšieho vzduchu. 

 B Existuje príliš málo dusíka.  

 C Existuje príliš málo horľavej lát ky.  

 D Existuje príliš málo kyslíka.  
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110 04.0-13 Všeobecné základné znalosti D 

 

  Do priestorov, ktoré boli dlhšiu dobu uzatvorené musí vstúpiť osoba. Čo je pre túto osobu 

najväčšie nebezpečenstvo? 

 

 A Príliš veľa inertného plynu. 

 B Príliš málo dusíka. 

 C Príliš veľa kyslíka. 

 D Príliš málo kyslíka.  

 

 110 04.0-14 Všeobecné základné znalosti A 

 

  Aký vysoký je bežný podiel kyslíka v  okolitou vzduchu? 

 

 A 21 obj. percent. 

 B 19 obj. percent. 

 C 17 obj. percent. 

 D 15 obj. percent. 

 

 110 04.0-15  Všeobecné základné znalosti, 7.1.3.1.6, 7.2.3.1.6  D 

 

  Bezpečný vstup do nákladných priestorov, nákladných tankov alebo dvojitých bokov je povolený 

bez dýchacieho prístroja nezávislého na okolitom vzduchu, ak nie sú prítomné žiadne nebezpečné 

látky. Aká v tomto prípade musí byť nameraná koncentrácia kyslíka?   

 

 A 15 %. 

 B 16 %.  

 C 17 %.  

 D 21 %.  

 
 110 04.0-16 1.2.1 B 

 

  Aký prístroj sa používa na meranie p rítomnosti jedovatých látok?  

 

            A Prístroj na meran ie horľavých plynov. 

 B Toximeter. 

 C Ohmmeter. 

 D Prístroj na meran ie obsahu kyslíka.  

 
 110 04.0-17 1.2.1 B 

 

  S pomocou akého prístroja je možné určiť nebezpečenstvo výbuchu? 

 

  A S prístrojom na meran ie dusíka.  

 B S prístrojom na meran ie horľavých plynov. 

 C S toximetrom. 

 D S prístrojom na meran ie obsahu kyslíka.  
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 110 04.0-18 Všeobecné základné znalosti C 

 

  Čo označuje skratka  ppm? 

 

  A Per person measured (merané na osobu). 

 B Propán Propén meranie.  

 C Parts per million (častice na jeden milión).  

 D Polypropylenmetyl. 

 
 110 04.0-19 Všeobecné základné znalosti C 

 

  U niektorých trubičiek je predtrubička. Na čo môže slúžiť?  

 

  A Aby sa dala prečítať medzná hodnota expozície (OEL).  

 B Aby sa dala prečítať hodnota ppm.  

 C Aby sa zachytila v lhkosť a rušivé zložky.  

 D Aby sa skontrolovala trvanlivosť. 

 

 110 04.0-20 Všeobecné základné znalosti D 

 

  Ako si overíte, že detekčná trubička je ešte platná? 

 

  A Zistením, či nevzn iklo zafarbenie.  

 B Zistením, či trubička nie je vnútri vlhká.  

 C Kontrolou trubičky.  

 D Kontrolou, či nebol p rekročený dátum exspirácie.  

 

 

 110 04.0-21 Všeobecné základné znalosti B 

 

  V akých jednotkách sa meria nebezpečenstvo výbuchu? 

 

  A V ppm. 

 B V obj. percentách. 

 C V mikrogramoch. 

 D V medzných hodnotách expozície.  
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110 05.0-01 2.1.1.1, 2.2.2 A 

 

 Ktorý nebezpečný tovar zahŕňa trieda 2?  

 

 A Plyny. 

 B Horľavé kvapalné látky .  

 C Organické peroxidy. 

 D Výbušniny. 

 

110 05.0-02 2.1.1.1, 2.2.2 C 

 

 Do ktorej triedy patria p lyny? 

 

 A Trieda 1. 

 B Trieda 5.2. 

 C Trieda 2. 

 D Trieda 3. 

 

110 05.0-03 2.1.1.1, 2.2.3 B 

 

 Do ktorej triedy patria horľavé kvapalné látky? 

 

 A Trieda 6.1. 

 B Trieda 3. 

 C Trieda 2. 

 D Trieda 8.  

 

110 05.0-04 2.1.1.1, 2.2.3 B 

 

 Ktorý nebezpečný tovar patrí do triedy 3?  

 

 A Plyny. 

 B Horľavé kvapalné látky .  

 C Organické peroxidy.  

 D Výbušniny. 

 

110 05.0-05 2.1.1.1, 2.2.8 D 

 

 Aké je hlavné nebezpečenstvo kvapaliny triedy 8?  

 

 A Tlak. 

 B Horľavosť.  

 C Jedovatosť.  

 D Žieravosť. 

 

110 05.0-06 2.1.1.1, 2.2.52 C 

 

 Do ktorej triedy patria organické peroxidy?  

 

 A Trieda 4.2.  

 B Trieda 5.1.  

 C Trieda 5.2.  

 D Trieda 6.2.  
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110 05.0-07 2.1.1.1, 2.2.8 A  

 

 Ktorý nebezpečný tovar patrí do triedy 8?  

 

 A Žieravé látky.   

 B Rádioakt ívne látky.  

 C Samozápalné látky.  

 D Infekčné látky. 

 

110 05.0-08 2.1.1.1, 2.2.62 B 

 

 Ktorý nebezpečný tovar patrí do triedy 6.2?  

 

 A Rádioakt ívne látky.  

 B Infekčné látky. 

 C Samozápalné látky.  

 D Látky, ktoré pri styku s vodou vyvíjajú horľavé p lyny. 

 

110 05.0-09 2.1.1.1, 2.2.3 B 

 

 Aké je hlavné nebezpečenstvo  kvapaliny triedy 3?  

 

 A Tlak. 

 B Horľavosť.  

 C Jedovatosť. 

 D Rádioakt ivita. 

 

110 05.0-10 2.1.1.1, 2.2.61 B 

 

 Aké je hlavné nebezpečenstvo horľavej kvapaliny triedy 6.1?  

 

 A        Horľavosť. 

 B Jedovatosť. 

 C Žieravosť.  

 D Rádioakt ivita. 

 

 110 05.0-11 2.1.2.1, Tabuľka A  B 

 

  Môže podľa dohody ADN nebezpečný tovar vykazovať  niekoľko rôznych nebezpečenstiev?  

 

 A         Nie.  

 B  Áno. 

 C Nie, v dohode ADN sa neuvádza žiaden nebezpečný tovar s viacerými nebezpečenstvami.  

 D Nie, v dohode ADN sa uvádza len hlavné nebezpečenstvo. 
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 110 05.0-12 1.2.1 B 

 

  Čo je teplota samovznietenia?  

 

 A Teplota kvapalnej látky, pri ktorej sa zmes plynu nad kvapalnou látkou môže zapáliť  

plameňom. 

  B Najn ižšia teplota horúceho povrchu, určená za stanovených skúšobných podmienok, pri 

ktorej sa vzn ieti horľavá látka vo forme zmesi p lyn/vzduch alebo para/vzduch. 

 C Teplota, pri ktorej látka vybuchne. 

 D Najn ižšia teplota, pri ktorej sa látka samovznieti pri zvýšenom prívode kyslíka.  

 

 110 05.0-13 1.2.1 A 

 

  Čo je bod vzplanutia?  

 

 A Je najnižšia teplota kvapalných látok, pri ktorej ich pary so vzduchom vytvoria zápalnú 

zmes.  

 B Teplota, pri ktorej sa látka samovznieti.  

 C Teplota, pri ktorej látka vybuchne. 

 D Najn ižšia teplota, pri ktorej sa látka samovznieti pri zvýšenom prívode kyslíka.  

 

 110 05.0-14 3.3.1 Poznámka 598     B 

 

  Máte príkaz p revziať náklad poškodených starých autobatérií. Jedná sa o nebezpečný tovar? 

 

 A Nie, autobatérie nie sú nebezpečný tovar. 

 B Áno, poškodené autobatérie sa považujú za nebezpečný tovar. 

 C Nie, poškodené autobatérie sa nepovažujú za nebezpečný tovar. 

 D Nie, keď sú poškodené autobatérie zabalené v špeciálnych kontajneroch, nepovažujú sa za 

nebezpečný tovar. 

 

 110 05.0-15 Všeobecné základné znalosti B 

 

  Prečo sú horľavé prachy obzvlášť nebezpečné? 

 

 A Hlavné nebezpečenstvo spočíva v jedovatosti. 

 B Pri rozvírení prachu vo vzduchu môže dôjsť k výbuchu. 

 C Vyraďujú klimatizáciu z prevádzky. 

 D Správajú sa ako každá iná horľavá látka.  

 

 110 05.0-16 Všeobecné základné znalosti D 

 

  Čo označuje „jedovatosť“? 

 

 A Horľavosť látky. 

 B Horenie látky. 

 C Množstvo látky, ktoré sa smie za hodinu maximálne vdýchnuť. 

 D Jedovatosť látky. 

 



VŠEOBECNÉ 

Skúšobný cieľ 5: Znalosti o nebezpečnom tovare 
 

Číslo Zdroj Správna 

odpoveď 

 

Strana 17  

 110 05.0-17 Všeobecné základné znalosti C 

 

  Ako sa správa UN 1203 BENZÍN pri zohriat í?  

 

 A Stuhne. 

 B Pri zohriat í nevzn iká žiadna zmena objemu  kvapalnej látky.  

 C Rozpína sa.  

 D Stiahne sa. 

 

 110 05.0-18 2.2.2.1.3 C 

 

  Čo označujú p ísmená TF v nasledujúcom záp ise: UN 1053 SIROVODÍK, trieda 2, 2TF?  

 

 A Chemicky nestabilný, jedovatý. 

 B Nehorľavý, jedovatý. 

 C Jedovatý, horľavý. 

 D Žiadny osobitný význam.  

 

 110 05.0-19 2.2.61.1.4 A 

 

  Aký význam má obalová skupina II pri látkach triedy 6.1?  

 

 A         Jedovatosť. 

 B Škodlivosť pre zdravie.  

 C Vysoká jedovatosť. 

 D Žieravosť. 

 

 110 05.0-20 2.2.3.1.3 C 

 

  Aký význam majú obalové skupiny I, II a  III pri látkach triedy 3?  

 

 A Poukazu jú na miešateľnosť s vodou. 

 B Poskytujú informácie o požadovaných bezpečnostných značkách.  

 C Udávajú stupeň nebezpečnosti. 

 D Poskytujú informácie o vhodných hasiacich prostriedkoch. 

 

 110 05.0-21 1.2.1, 2.2.3.1.3 D 

 

  Aký význam má obalová skupina I pri látkach triedy 3?  

 

 A Látka bez vedľajšieho nebezpečenstva. 

 B Látka s malým nebezpečenstvom.  

 C Látka so stredným nebezpečenstvom.  

 D Látka s  vysokým stupňom nebezpečenstva. 

 

 110 05.0-22 1.2.1, 2.2.8.1.3 A 

 

  Aký význam má obalová skupina III pri látkach triedy 8?  

 

 A Slabo žieravá látka. 

 B Látka bez vedľajšieho nebezpečenstva. 

 C Žieravá látka.  

 D Silne žieravá látka. 
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 110 05.0-23 Všeobecné základné znalosti B 

 

  Aké nebezpečenstvo vznikne vytečením hlboko schladených, skvapalnených plynov hélium, 

dusík, oxid uhličitý? 

 

 A Tvorba zmesí p lynov s nebezpečenstvom samovznietenia.  

 B Nebezpečenstvo udusenia pre ľudí a zvieratá. 

 C Zvýšenie rizika požiaru.  

 D Tvorba horľavých plynov v dôsledku pôsobenia chladu. 

 

 110 05.0-24 3.2, Tabuľka A  C 

 

  Ktorý z nasledujúcich plynov je horľavý? 

 

 A UN 1066 DUSÍK, trieda 2, 1A.  

 B UN 1006 ARGÓN, trieda 2, 1A.  

 C UN 1978 PROPÁN, trieda 2, 2F.  

 D UN 2451 DUSÍKTRIFLUORID, trieda 2, 2TO.  

 

 110 05.0-25 2.1.1.1, 2.2.51 D 

 

  Aké je hlavné nebezpečenstvo pri nebezpečnej látke triedy 5.1?  

 

 A Nebezpečenstvo ožiaren ia.  

 B Nebezpečenstvo samovznietenia.  

 C Nebezpečenstvo otravy. 

 D Látka podporujúca horenie (okysličovadlo).  

 

 110 05.0-26 Všeobecné základné znalosti A 

 

  Ktorú základnú vlastnosť majú PROPÁN, ARGÓN a OXID UHLIČITÝ?  

 

 A Sú ťažšie ako vzduch. 

 B Sú jedovaté. 

 C Sú ťažšie ako voda. 

 D Sú ľahko horľavé. 

 

 110 05.0-27 2.1.1.1, 2.2.8 B 

 

  Aké je hlavné nebezpečenstvo kvapalín triedy 8?  

 

 A        Horľavosť. 

 B Žieravosť. 

 C Jedovatosť. 

 D Nebezpečenstvo výbuchu. 

 

 110 05.0-28 2.1.1.1, 2.2.61 A 

 

  Do ktorej triedy sú podľa dohody ADN zaradené látky, ktorých hlavné nebezpečenstvo spočíva v 

„jedovatosti“? 

 

 A Trieda 6.1 

 B Trieda 2. 

 C Trieda 3. 

 D Trieda 5.1. 
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 110 05.0-29 2.1.1.1, 2.2.51 B 

 

  Do ktorej triedy sú podľa dohody ADN zaradené látky, ktorých hlavné nebezpečenstvo spočíva v 

“okysličovaní (okysličovadlá)”?  

 

 A Trieda 2. 

 B Trieda 5.1. 

 C Trieda 3. 

 D Trieda 4.2. 

 

 110 05.0-30 2.1.1.1, 2.2.9 C 

 

  Ktorý nebezpečný tovar patrí do triedy  9?  

 

 A Rádioakt ívne látky.  

 B Plyny. 

 C Iné nebezpečné látky a predmety.  

 D Organické peroxidy.  

 

 110 05.0-31 2.1.1.1, 2.2.8 A 

 

  Ktorý nebezpečný tovar patrí do triedy  8?  

 

 A Žieravé látky. 

 B Jedovaté látky. 

 C Samozápalné  látky.  

 D Rádioakt ívne látky.  

 

 110 05.0-32 2.1.1.1, 2.2.7 B 

 

  Ktorý nebezpečný tovar patrí do triedy  7?  

 

 A Organické peroxidy.  

 B Rádioakt ívny materiál.  

 C Výbušniny. 

 D Infekčné látky. 

 

 110 05.0-33 2.1.1.1, 2.2.62 C 

 

  Ktorý nebezpečný tovar patrí do triedy  6.2?  

 

  A Horľavé kvapalné látky .  

  B Jedovaté látky. 

  C Infekčné látky. 

  D Žieravé látky. 

 

 110 05.0-34 2.1.1.1, 2.2.61 D 

 

  Ktorý nebezpečný tovar patrí do triedy  6.1?  

 

  A Plyny. 

  B Horľavé kvapalné látky .  

  C Žieravé látky. 

  D Jedovaté látky. 
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110 05.0-35 2.1.1.1, 2.2.52 A 

 

  Ktoré nebezpečné látky patria do triedy 5.2?  

 

 A Organické peroxidy.  

 B Rozličné nebezpečné látky a predmety. 

 C Plyny. 

 D Žieravé látky. 

 

 110 05.0-36 2.1.1.1, 2.2.51 B 

 

  Ktoré nebezpečné látky patria do triedy  5.1?  

 

 A Samozápalné  látky.  

 B Okysličovacie látky (okysličovadlá). 

 C Horľavé pevné látky.  

 D Horľavé kvapalné látky .  

 

 110 05.0-37 2.1.1.1, 2.2.43 C 

 

  Ktorý nebezpečný tovar patrí do triedy  4.3?  

 

 A Organické peroxidy.  

 B Žieravé látky. 

 C Látky, ktoré pri styku s vodou vyvíjajú horľavé p lyny. 

 D Plyny. 

 

 110 05.0-38 2.1.1.1, 2.2.42 B 

 

  Ktoré nebezpečné látky patria do triedy  4.2?  

 

 A Rádioakt ívne látky.  

 B Samozápalné  látky.  

 C Horľavé pevné látky.  

 D Horľavé kvapalné látky .  

 

 110 05.0-39 2.1.1.1, 2.2.41 D 

 

  Ktoré nebezpečné látky patria do triedy  4.1?  

 

 A Samozápalné  látky.  

 B Horľavé kvapalné látky .  

 C Okysličovacie horľavé látky.  

 D Horľavé pevné látky.  

 

 110 05.0-40 2.1.1.1, 2.2.2 B 

 

  Ktoré nebezpečné látky patria do triedy  2?  

 

 A Rozličné nebezpečné látky a predmety. 

 B Plyny. 

 C Rádioakt ívne látky. 

 D Organické peroxidy.  
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 110 05.0-41 2.1.1.1, 2.2.3 C 

 

  Ktoré nebezpečné látky patria do triedy  3?  

 

 A Samozápalné  látky.  

 B Horľavé pevné látky.  

 C Horľavé kvapalné látky .  

 D Okysličovacie látky (okysličovadlá).  

 

 110 05.0-42 2.1.1.1, 2.2.3 A 

 

  Do ktorej triedy patria horľavé kvapalné látky? 

 

 A Trieda 3. 

 B Trieda 4.1. 

 C Trieda 6.1. 

 D Trieda 8. 

 

 110 05.0-43 2.1.1.1, 2.2.7 C 

 

  Do ktorej triedy patrí rádioakt ívny materiál?  

 

 A Trieda 6.1. 

 B Trieda 8. 

 C Trieda 7. 

 D Trieda 9. 

 

 110 05.0-44 2.1.1.1, 2.2.8 B 

 

  Do ktorej triedy patria žieravé látky? 

 

 A Trieda 9. 

 B Trieda 8. 

 C Trieda 5.2. 

 D Trieda 4.3. 

 

 110 05.0-45 3.2, Tabuľka A alebo C A  

 

  Do ktorej triedy patrí UN 1134CHLÓRBENZÉN?  

 

 A Trieda 3. 

 B Trieda 6.1. 

 C Trieda 7. 

 D Trieda 8. 

 

 110 05.0-46 Všeobecné základné znalosti B 

 

  Hustota pár kvapalín je v porovnaní s hustotou atmosférického vzduchu väčšinou 

 

 A Rovnaká. 

 B Vyššia. 

 C Nižšia. 

 D Žiadna z vyššie uvedených odpovedí. 
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 110 05.0-47 Všeobecné základné znalosti D 

 

  Aké je lat inské pomenovanie kyslíka?  

 

 A         Ferrum. 

 B Hydrogenium. 

 C Nitrogenium. 

 D Oxygenium. 

 

 110 05.0-48 Všeobecné základné znalosti B 

 

  Čo označuje pís meno „N“ je v chemických vzorcoch?  

 

 A        Uhlík. 

 B Dusík. 

 C Vodík. 

 D Kyslík 

 

 110 05.0-49 Všeobecné základné znalosti A 

 

  Aký symbol má uhlík?  

 

 A        C. 

 B H. 

 C K. 

 D O. 

 

 110 05.0-50 Všeobecné základné znalosti C 

 

  Čo sa rozumie pod termínom bod varu kvapaliny? 

 

 A Tlak kvapaliny pri teplote 100 °C.  

 B Množstvo kvapaliny, ktoré dosiahlo teplotu varu. 

 C Teplota, pri ktorej sa látka premení z kvapalného na plynné skupenstvo pri atmosférickom 

tlaku. 

 D Teplota kvapaliny, pri ktorej sa na jej povrchu môže vytvárať horľavá zmes.  

 

 110 05.0-51 Všeobecné základné znalosti C  

 

  Od čoho závisí skupenstvo látky? 

 

 A Hustoty. 

 B Zložen ia. 

 C Tlaku a teploty. 

                D Viskozity.  
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    110 05.0-52 Všeobecné základné znalosti C 

 

  Čo sa rozumie pod termínom (normálny) bod varu kvapalnej látky?  

 

 A Tlak kvapaliny pri teplote 100 °C.  

 B Množstvo kvapaliny, ktoré dosiahlo teplotu varu. 

 C Teplota, pri ktorej sa látka premení z kvapalného na plynné skupenstvo pri normálnom 

atmosférickom t laku.  

 D Objem kvapaliny pri teplote 100 °C a  tlaku 100 kPa (normálny t lak).  

 

 

 110 05.0-53 Všeobecné základné znalosti D 

 

  Ako sa nazýva prechod z kvapalného skupenstva do plynného? 

 

 A Kondenzácia. 

 B Topenie. 

 C Sublimácia. 

 D Vyparovanie. 

 

 110 05.0-54 Všeobecné základné znalosti A 

 

  Čo znamená slovo okysličovať? 

 

 A Reakcia látky s  kyslíkom.  

 B Oddelenie kyslíka.  

 C Reakcia látky s vodou. 

 D Reakcia látky s dusíkom.  

 

 110 05.0-55 Všeobecné základné znalosti C 

 

  Čím sa obvykle spustia  polymerizačné reakcie?  

 

 A  Inhibítorom. 

 B Nadbytkom dusíka.  

 C Zvýšením teploty. 

 D Znížen ím teploty. 

 

 110 05.0-56 Všeobecné základné znalosti A 

 

  Ak sa v nádrži pary nad kvapalinou nachádzajú v  rovnováhe s touto kvapalinou, hovoríme 

o nasýtenej pare. Čo sa stane, ak sa zníži teplota?  

 

 A Časť pary skondenzuje. 

 B Časť pary stuhne. 

 C Časť pary zamrzne. 

 D Časť pary sa odparí.  
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 110 05.0-57 Všeobecné základné znalosti A 

 

  Horľavé kvapaliny sa okrem iného delia aj podľa ich bodu vzplanutia. V akom rozsahu bodu 

vzplanutia je látka  najviac horľavá? 

 

 A Menej ako 23 °C. 

 B Od 23 °C do 60 °C.  

 C Od 60 °C do 100 °C.  

 D Viac ako 100 °C. 

 

 110 05.0-58 Všeobecné základné znalosti, 1.2.1  A  

 

  V čom sa udáva bod vzplanutia? 

 

 A °C. 

 B g. 

 C m
3
.  

 

 D %. 

 

 110 05.0-59 Všeobecné základné znalosti A 

 

  Čo označuje koeficient objemovej rozťažnosti kvapaliny?  

 

 A Veličinu objemovej rozťažnosti kvapaliny v °C.  

 B Veličinu zvýšenia hmotnosti kvapalnej látky.  

 C Nárast tlaku pár kvapalnej látky.  

 D Množstvo pár nad kvapalnou látkou. 

 

 110 05.0-60 Všeobecné základné znalosti A 

 

  Kde dochádza k odparovaniu kvapaliny? 

 

 A Priamo na povrchu kvapaliny.  

 B 20 cm nad povrchom kvapaliny. 

 C 30 cm nad povrchom kvapaliny. 

 D 40 cm nad povrchom kvapaliny. 

 

 110 05.0-61 Všeobecné základné znalosti D 

 

  Čo označuje termín “viskozita” v prípade kvapalín? 

 

 A Hustotu. 

 B Farbu. 

 C Miešateľnosť. 

 D Vnútorné trenie. 

 

 110 05.0-62 Všeobecné základné znalosti D 

 

  Ako sa nazýva vnútorné trenie kvapaliny? 

 

 A Hustota. 

 B Pružnosť. 

 C Rovnorodosť. 

 D Viskozita. 
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110 05.0-63 Všeobecné základné znalosti C 

 

  Čo sa vo všeobecnosti stane, keď stúpne teplota látky? 

 

 A Rýchlosť molekúl sa zn ižu je.  

 B Rýchlosť molekúl ostane rovnaká. 

 C Rýchlosť molekúl sa zvyšuje.  

                       D Rýchlosť molekúl  sa neustále znižuje a zvyšuje.  

 

 110 05.0-64  Všeobecné základné znalosti A 

 

  Pri akej teplote je kinetická energ ia moleku ly rovná 0?  

 

 A -273 °C. 

 B 212 K. 

 C 273 °K. 

 D -100 °C. 

 

 110 05.0-65 Všeobecné základné znalosti B 

 

  Aby sa zabránilo polymerizácii n iektorých produktov, pridáva sa vhodná látka. Čo je to za látku?  

 

 A Zásada. 

 B Stabilizátor. 

 C Katalyzátor. 

 D Peroxid. 

 

 110 05.0-66 Všeobecné základné znalosti B 

 

  Aká veľká je hmotnosť 1 m
3 čistej vody pri 4 °C?  

 

 A 900 kg. 

 B 1000 kg. 

 C 1100 kg. 

 D  1200 kg. 

 

 110 05.0-67 Všeobecné základné znalosti B 

 

  Pri akej teplote má 1 m
3
 čistej vody hmotnosť 1000 kg?  

 

 A 0 °C. 

 B 4 °C. 

 C 15 °C. 

 D 20 °C. 

 

 110 05.0-68 Všeobecné základné znalosti C 

 

  Prečo je dusík zákerný plyn? 

 

 A Pretože je horľavý. 

 B Pretože je ťažší ako vzduch. 

 C Pretože je bez zápachu. 

  D Pretože je žieravý. 
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 11005.0-69        Všeobecné základné znalosti B 

 

  Prečo je potrebné vyhýbať sa plynovým oblakom pochádzajúcich z nákladu?  

 

 A Pretože vždy obsahujú výbušnú zmes. 

 B Pretože vo väčšine prípadov znižu jú obsah kyslíka.  

 C Pretože sú vždy horľavé.  

 D Pretože sú vždy jedovaté. 

 

 110 05.0-70 Všeobecné základné znalosti A 

 

  Ktoré z nižšie uvedených látok môžu preniknúť cez pokožku a  spôsobiť ohrozenie zdrav ia?  

 

 A Benzén. 

 B Bután. 

 C Ricínový olej. 

 D Voda. 

 

 110 05.0-71 Všeobecné základné znalosti D 

 

  V prípade kontaktu pokožky s jednou z nižšie uvedených látok, vzniknú vážne poranenia. Ktorá je 

to látka?  

 

 A Motorová nafta. 

 B Benzín. 

 C Toluén. 

 D Kyselina sírová. 

 

 110 05.0-72  Všeobecné základné znalosti     C 

 

  Ktorá z nižšie uvedených látok je  inertný plyn? 

 

 A Ozón. 

 B Vzduch. 

 C Dusík. 

 D Kyslík. 

 

 110 05.0-73 Všeobecné základné znalosti A 

 

  Čo je nevyhnutné pridať pre zamedzenie  polymerizácie?  

 

 A Stabilizátor. 

 B Katalyzátor. 

 C Peroxid. 

 D Teplo a svetlo. 
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 110 05.0-74 Všeobecné základné znalosti A 

 

  Akú hodnotu  pH má silná kyselina?  

 

 A 0 – 3. 

 B 7. 

 C 8 – 10. 

 D 4 – 6. 

 

 110 05.0-75 2.1.1.1 B 

 

  Akú vlastnosť majú látky triedy 5.1?  

 

 A Rádioakt ivita. 

 B Okysličovanie. 

 C Žieravosť. 

  D Infekčnosť. 

 

 110 05.0-76 Všeobecné základné znalosti C 

 

  Čo je polymerizácia?  

 

 A Druh polyesteru. 

 B Fyzická reakcia. 

 C Chemická reakcia. 

 D Katalyzátor. 

 

 110 05.0-77 3.2, Tabuľka A  B 

 

  UN 1230 METANOL je horľavá látka, ale má tiež  vedľajšie nebezpečenstvo. Do akej triedy patrí 

toto vedľajšie nebezpečenstvo? 

 

 A Trieda 5.2. 

 B Trieda 6.1. 

 C Trieda 6.2. 

 D Trieda 8. 

 

 110 05.0-78 2.1.1.1, 2.2.1 A 

 

  Do ktorej triedy patria výbušné látky a predmety?  

 

 A Trieda 1. 

 B Trieda 4.1. 

 C Trieda 5.2. 

 D Trieda 6.1. 
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 110 06.0-01 1.1.3.3 B 

 

  Objem palivových nádrží plavid la je 42 000 l  nafty. Považuje sa toto množstvo za nebezpečný 

tovar v zmysle dohody ADN?  

 

 A Áno. 

 B Nie, nafta prepravovaná v palivových nádržiach plavidla, ktorá slúži na zabezpečenie 

pohonu plavidla,  n ie je nebezpečným tovarom v zmysle dohody ADN.  

 C Množstvo paliva vyššie uvedeného rozsahu podlieha rovnakým ustanoveniam dohody ADN 

ako kusové zásielky triedy 3.  

 D Všetky druhy kvapalných palív a pohonných hmôt podliehajú ustanoveniam dohody ADN 

bez ohľadu na ich použit ie.  

 

 110 06.0-02 vymazané (07.06.2005)  

 

 110 06.0-03 8.3.1.1 A 

 

  Plavid lo prepravuje nebezpečný tovar. Môžu sa na palube nachádzať osoby, ktoré nepatria k 

posádke, normálne na plav idle nežijú alebo nie sú na plavidle zo služobných dôvodov?  

 

 A Nie, v žiadnom prípade.  

 B Áno, maximálne dve osoby.  

 C Áno, za predpokladu, že nefajčia mimo obytných priestorov. 

 D Áno, ale len na plav idlách, pre ktoré je potrebné osvedčenie o  schválení. 

 

 110 06.0-04 1.1.4.6 B 

 

  Je potrebné dbať pri nakládke a vykládke aj na iné predpisy okrem ustanovení dohody ADN? Ak 

áno, na ktoré?  

 

 A Nie, všetky operácie sa riadia podľa dohody ADN.  

 B Áno, na miestne predpisy, ako napr. predpisy prístavu a prístavný poriadok.  

 C Áno, na miestne predpisy, ale len keď to požaduje riečna alebo prístavná polícia.  

 D Áno, na vnútorné predpisy prístavu, ak sú  jasne a čitateľne stanovené na vjazde do prístavu 

na informačnej tabuli, ktorá je u rčená pre prichádzajúce plav idlá.  

 

 110 06.0-05 7.1.4.9, 7.2.4.9 B 

 

  Je povolená prekládka  nebezpečného tovaru z jedného plavidla na druhé?  

 

 A Nie. 

 B Áno, s  povolením príslušného orgánu.  

 C Áno, ale iba keď plavid lo, na ktoré sa nakladá, neobsahuje iný nebezpečný tovar. 

 D Áno, ak k tomu dal výslovný súhlas odosielateľ aj príjemca nebezpečného tovaru. 
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 110 06.0-06 1.1.4.1 B 

 

  Ktoré kusové zásielky s nebezpečným tovarom nie je povolené podľa dohody ADN prepravovať?  

 

 A Kusové zásielky, na p repravu ktorých nie je predložené povolenie od príslušnej polície.  

 B Kusové zásielky, ktoré nezodpovedajú medzinárodným predpisom na prepravu  

nebezpečného tovaru. 

 C Kusové zásielky, ktoré majú hrúbku steny obalu tenšiu ako 2 cm.  

 D Ohňostrojné telesá. 

 

 110 06.0-07 8.3.1.1 A 

 

  Na plavid le sa prepravujú infekčné látky triedy 6.2. Môžu sa na palube nachádzať osoby, ktoré 

nepatria k posádke, normálne na p lavidle nežijú ani n ie sú  na plavidle zo služobných dôvodov?  

 

 A Nie. 

 B Áno, ak je nebezpečný tovar uložený pod palubou a príklopy sú uzavreté.  

 C Áno, podľa osobitných ustanovení vzťahujúcich sa na látky  triedy 6.2, p lavidlo v  tomto  

prípade nepodlieha ustanoveniam bodu 8.3.1.1 . 

 D Áno, ak je predložené osobitné povolenie od príslušného orgánu. 

 

 110 06.0-08 CEVNI, Článok 1.02, Bod 4 A 

    

  Kto je na p lavidle zodpovedný za označenie plav idla modrým kužeľom/modrým svetlom?  

 

 A Veliteľ p lavidla.  

 B Odosielateľ. 

 C Prekladacia organizácia.  

 D Lodná spoločnosť. 

  

 110 06.0-09 CEVNI, Článok 1.02, Bod 4 B 

 

  Plavid lo je označené jedným modrým kužeľom/modrým svetlom. Kto je zodpovedný za 

odstránenie tohto označenia?  

 

 A        Príjemca. 

 B Veliteľ p lavidla. 

 C Odborník, ktorý vystavil osvedčenie o neprítomnosti plynu. 

 D Lodná spoločnosť. 

 

 110 06.0-10 vymazané (30.09.2014)  
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 110 06.0-11 vymazané (07.06.2005)  

 

 110 06.0-12 3.2, Tabuľka A a C A 

 

  V ktorých predpisoch sú uvedené ustanovenia o označovaní plavid la, ktoré prepravuje nebezpečný 

tovar?  

 

 A V CEVNI alebo v národných predpisoch zakladajúcich sa na CEVNI a v dohode ADN.  

 B V CEVNI alebo v národných predpisoch zakladajúcich sa na CEVNI a v  dohode ADR.  

 C Plavid lo nemusí byť označené, ak sú kusové zásielky označené bezpečnostnými značkami 

podľa časti 5 dohody ADN.  

 D V medzinárodných predpisoch  podľa oddielu 1.2.1 dohody ADN.  

 

 110 06.0-13 vymazané 

 

 110 06.0-14  CENVI, Článok 1.02, Bod 4 D 

 

  Kto je na plavidle zodpovedný za dodržiavanie predpisov dohody ADN počas prepravy 

nebezpečného tovaru?   

 

 A Riečna polícia. 

 B Príjemca nákladu. 

 C Plavebný orgán. 

 D Veliteľ p lavidla. 

 

 110 06.0-15 3.2, Tabuľka A a Tabuľka C, 7.1.5.0, 7.2.5.0  B 

   CEVNI, Článok 3.14 

 

  Ako zistíte, či je potrebné plavidlo označiť modrým kužeľom/modrým svetlom?  

 

  A Podľa obrázka v bode  9.3.1.15.2.  

  B Podľa tabuľky A a bodu 7.1.5.0.2 alebo tabuľky C a bodu 7.2.5.0.  

  C Podľa kontrolného záznamu podľa 8.6.3.  

  D Podľa osvedčenia o schválení.  

 

 110 06.0-16 7.1.4.9, 7.2.4.9 B 

 

  V akom prípade je povolené prekladať tovar na druhé plavidlo mimo schváleného miesta 

prekládky? 

 

  A  Na toto sa nevzťahujú žiadne osobitné ustanovenia. 

  B V prípade, že to povolil príslušný orgán. 

  C V prípade prekládky v lodenici. 

  D Mimo  obytných oblastí. 
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 110 06.0-17 Všeobecné základné znalosti     C 

 

  Nádrž s 50 000 litrami benzínu má teplotu 10 °C. Teplota sa zvýši na 20 °C. Koeficient objemovej  

rozťažnosti  benzínu je 0,001 na °C. Koľko litrov benzínu sa teraz nachádza v nádrži?  

 

 A 50 005 lit rov. 

 B 50 050 lit rov. 

 C 50 500 lit rov. 

 D 50 000 lit rov. 

 

 110 06.0-18 7.1.4.9, 7.2.4.9  B 

 

  Plavid lo prepravujúce nebezpečný tovar nemôže pokračovať v plavbe. Náklad musí byť preložený 

na iné plavid lo mimo manipulačného zariadenia. Čo v tomto prípade predpisuje dohoda ADN? 

 

 A Náklad sa môže preložiť na mieste. 

 B Prekládka sa môže vykonať iba s povolením príslušného orgánu. 

 C Prekládka je vyslovene zakázaná.  

 D Prekládku je možné vykonať iba v prístavnom bazéne.  

 

 110 06.0-19 CEVNI, Článok 8.01 C 

 

  Čo je podľa CEVNI, alebo podľa národných predpisov založených na CEVNI, signál 

„neprib ližu j sa“? 

 

 A Iba akustický signál.  

 B Iba optický signál. 

 C Kombinovaný akustický a optický signál. 

 D Mávanie červenou vlajkou (núdzový signál).  

 

 110 06.0-20 7.1.5.4.2 , 7.2.5.4.2 B 

  

  Čo musia vždy mať kotviace plavid lá, ktoré sú označené podľa tabuľky A  alebo C kap. 3.2 (pokiaľ 

nie sú oslobodené príslušným orgánom)?  

 

 A Veslárske člny pripojené pozd ĺž boku plav idla.  

 B Odborníka na p lavidle podľa bodu 8.2.1.2.  

 C Stráž na brehu. 

 D Spojenie s  najb ližšie ležiacim miestom dozoru nad premávkou. 

 

 110 06.0-21 7.1.5.4.3, 7.2.5.4.3 B 

 

  Vaše plavidlo je označené jedným modrým kužeľom. Akú vzdialenosť musíte minimálne dodržať,  

ak čakáte pred p lavebnými komorami alebo mostmi?  

 

 A 50 m. 

 B 100 m. 

 C 150 m. 

 D 200 m.  
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 110 06.0-22 7.1.5.4.3, 7.2.5.4.3 C  

 

  Vaše plavidlo je označené dvoma modrými kužeľmi. Akú vzdialenosť musíte min imálne dodržať, 

ak čakáte pred p lavebnými komorami alebo mostmi?  

 

 A 50 m. 

 B 150 m. 

 C 100 m. 

 D 200 m. 

 

 110 06.0-23 7.1.5.4.2 , 7.2.5.4.2 D 

 

 Čo sa musí nachádzať na palube kotviacich plavidiel prepravujúcich nebezpečný tovar (pokiaľ nie 

sú oslobodené príslušným orgánom)?  

 

 A Mali by mať na brehu stráž.  

 B Spojenie s  najb ližšie ležiacim miestom dozoru nad premávkou. 

 C Mali by mať veslárske člny pripojené pozdĺž boku p lavidla.  

 D Na palube plavid le sa musí nachádzať jeden odborník podľa bodu 8.2.1.  

 

 

110 06,0-24  7.1.4.7.1, 7.2.4.10.1, 8.6.3   

  B  

 Aký je účel prostriedkov na evakuáciu uvedených v ADN na miestach nakládky, vykládky p re 

nebezpečný tovar?  

 

A  Umožniť polícii vstup na palubu plavidla  

B  Umožniť osobám na palube sa pohybovať z miesta ohrozenia na bezpečné miesto  

C  Umožniť znížen ie úniku  v náklade  

D  Umožniť pracovníkom manipulačného zariadenia presun do bezpečia na palube v prípade 

mimoriadnej udalosti  

 

110 06,0-25  7.1.4.7.1, 7.2.4.10.1, 8.6.3  A 

 

 Prečo musia byť prostriedky na evakuáciu k dispozícii na miestach nakládky, vykládky pre 

nebezpečný tovar?  

 

 A  Umožniť vystúpenie z p lavidla  v prípade núdze  

 B  Umožniť riečnej polícii vstup na palubu plavidla  

 C  Umožniť vyloženie p lavidla rýchlejšie v prípade mimoriadnej udalosti  

 D  Umožniť včasné zahasenie malých / začínajúcich požiarov, 

 

110 06,0-26  1.4.2.2.1 (d ), 1.4.3.1.1 (f), 1.4.3.3 (q)  B  

 

 Kto je zodpovedný za to, že predpísané prostriedky na evakuáciu sú k dispozícii na mieste 

nakládky pre nebezpečný tovar?  

 

 A  Majiteľ prístavného zariadenia  

 B  Nakladač alebo pln ič, spolu s dopravcom  

 C  Riečna polícia  

 D  Odosielateľ alebo príjemca  
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110 06,0-27  1.4.2.2.1 (d ), 1.4.3.1.1 (f), 1.4.3.3 (q)  D  

 

 Kto je zodpovedný za poskytovanie prostriedkov na evakuáciu na mieste nakládky pre nebezpečný 

tovar?  

 

 A  Plavebný úrad  

 B  Vlastník prístavného zariadenia  

 C  Pln ič alebo vykladač 

 D  Predovšetkým plnič , spolu s dopravcom  

 

110 06,0-28  1.4.2.2.1 (d ), 1.4.3.7.1 (g)  D  

 

 Kedy musí dopravca zabezpečiť druhý prostriedok na evakuáciu pre vykládku UN 1203?  

 

 A  Vždy  

 B  Nikdy  

 C  So záchranným člnom, druhý prostriedok na evakuáciu je vždy k dispozícii  

 D  Ak vykladač zabezpečil iba jeden spôsob evakuácie  

 

110 06,0-29  7.1.4.7.1, 7.1.4.77,  A 

 

 Chcete vyložiť náklad nebezpečných látok UN 1208 z cisternových kontajnerov na mieste 

vykládky, ktoré nemá žiadne prostriedky na evakuáciu. Čo musíte urobiť pred začatím vykládky?  

 

 A  Vyžiadať povolenie od príslušného orgánu pred vykládkou  

 B  Nič. Budete vykladať ako sa plánovalo. Záchranný čln je postačujúci.  

 C  Počas plavby zabezpečíte záchrannú vestu pre každého člena posádky.  

 D  Informujete hasičov zodpovedných za proces vykládky.  

 

110 06,0-30  7.2.4.10.1, 7.2.4.77  B  

 

 Miesto vykládky ropných produktov nemá žiadne prostriedky na evakuáciu. Kedy môžete začať s 

vykládkou tankového plavidla?  

 

 A  Keď ste získali súhlas príjemcu  

 B  V žiadnom prípade  

 C  Keď ste spustili záchranný čln  

 D  Keď ste získali povolenie od osoby zodpovednej za pobrežné zariadenie 

 

110 06,0-31  1.2.1  B  

 

 Z čoho pozostáva chránená oblasť na palube plavidla?  

 

 A  Zábradlia  

 B  Vodného postrekovacieho zariadenia  

 C  Pohyblivých predelov  

 D  Bezpečného útočiska  

 

110 06,0-32  1.2.1  C  

 

 Na ako d lho musí ochranný priestor na palube poskytnúť ochranu pred rizikami spojenými s 

nákladom?  

 

 A  15 minút  

 B  Pol hodiny  

 C  Hodinu  

 D  Až pokiaľ náklad n ie je spotrebovaný  
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110 06,0-33  1.2.1, 7.1.4.77, 7.2.4.77  A 

 

 Kedy je záchranný čln postačujúci ako jed iný prostriedok na evakuáciu počas nakládky alebo 

vykládky nebezpečného tovaru?  

 

 A  Nikdy  

 B  Vždy  

 C  Len pre nebezpečné látky triedy 2  

 D  Keď je vyrobený z požiarne odolného materiálu  

 

110 06,0-34  7.2.4.77, 3.2.3.2, tabuľka C  C  

 

 Tankové plavidlo na mieste nakládky musí naložiť nebezpečnú látku UN 1830 KYSELINA 

SÍROVÁ, obsahujúcu viac ako 51% kyseliny. Úniková cesta je k d ispozícii mimo oblasti nákladu. 

Je nutný ďalší prostriedok na evakuáciu?  

 

 A  Áno  

 B  Áno, v závislosti od poveternostných podmienok  

 C  Nie  

 D  Nie , v závislosti od počtu osôb na palube 

 

110 06,0-35  7.1.4.77, 3.2.1 tabuľka A  C  

  

 Nákladné plavidlo  na suchý tovar prepravuje UN 1365 BAVLNA; MOKRÁ. Ktoré prostriedky na 

evakuáciu nie sú povolené?  

 

A,  Úniková cesta mimo chránenú oblasť a bezpečné útočisko na palube plavidla na jeho 

opačnom konci  

B  Úniková cesta vo vnútri chráneného priestoru a bezpečné útočisko na palube plavidla v 

opačnom smere  

C  Jedna alebo viac evakuačných lodí  

D  Záchranný čln a evakuačná loď 
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110 07.0-01  5.4.1.1, 8.1.2.1 B 

 

 Na palube plavidla sa musí nachádzať odosielateľom vystavený a riadne vyplnený doklad pre 

každý nebezpečný tovar na prepravu  v zmysle ADN. Tento dokument obsahuje všetky údaje, ktoré 

v ňom musia byť uvedené podľa časti 5 napr. oficiálne pomenovanie látky, UN - 

číslo/identifikačné číslo látky, trieda a prípadne obalová skupina. Ako sa nazýva tento doklad?  

 

 A  Špeciálny nákladný list. 

 B  Prepravný doklad.  

 C  Písomné pokyny.  

 D  Zoznam pre nebezpečný tovar. 

 

110 07.0-02 vymazané 03.12.2008 

 

110 07.0-03  5.4.1.1, 8.1.2.1 A 

 

 Na čo slúži prepravný doklad podľa dohody ADN?  

 

 A Na identifikáciu nebezpečného tovaru prepravovaného v súlade s  dohodou ADN.  

 B Ako doklad na preclenie.  

 C Ako dôkaz o povolení plavid la na preprave nebezpečného  tovaru. 

 D Ako podklad k vypočítaniu  prirážky k prepravnému pre nebezpečný tovar. 

 

110 07.0-04  5.4.1.1 A 

 

 Ktoré údaje o prepravovanom nebezpečnom tovare musia obsahovať prepravné doklady?   

 

 A       Údaje predpísané v odd. 5.4.1.  

 B Pokyny uvedené v  CEVNI alebo na nich založených národných predpisoch. 

 C Iba údaje o správaní sa v prípade požiaru.  

 D Informácie uvedené od výrobcu nebezpečného tovaru o chemických a fyzických  

vlastnostiach tovaru.   

 

 110 07.0-05  5.4.1 C 

 

  Ktoré z nasledujúcich údajov musia byť uvedené v prepravnom doklade podľa dohody ADN?  

 

  A Adresa výrobcu tovaru.  

  B Európske číslo p lavidla.  

  C Meno a adresa príjemcu (príjemcov).  

  D Dátum vypršania platnosti osvedčenia o schválení. 
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110 07.0-06   5.4.1 C 

 

  Ktoré z nasledujúcich údajov musia byť uvedené v prepravnom doklade podľa dohody ADN?  

 

   A       Adresa výrobcu tovaru ako aj informácie od výrobcu nebezpečného tovaru o chemických a 

fyzických vlastnostiach tovaru. 

  B Európske číslo p lavidla, číslo lodného osvedčenia plavidla a číslo osvedčenia o schválení.  

  C Oficiálne pomenovanie látky, UN číslo alebo identifikačné číslo látky a prípadne obalová 

skupina. 

  D Dátum vypršania platnosti osvedčenia o schválení. 

 

 110 07.0-07  5.4.3.2 C 

 

  Je povinný veliteľ plavidla zabezpečiť, aby všetci členovia posádky plavidla boli oboznámení s 

písomnými pokynmi?  

 

 A Nie, každý člen posádky sa musí sám pred nakládkou oboznámiť s obsahom písomných 

pokynov. 

 B Nie, informácie o nebezpečenstvách, ktoré môžu vzniknúť, poskytne pred nakládkou 

zástupca  pobrežného zariadenia.  

 C Áno, v opačnom prípade by osoby nachádzajúce sa na plavidle v prípade nehody neboli 

schopné správne reagovať. 

 D Áno, ale iba v prípade, ak sa písomné pokyny po nakládke musia opäť vrátiť zástupcovi 

pobrežného zariadenia.  

 

 110 07.0-08 8.1.2 B 

 

  Ktorý z nasledujúcich dokumentov sa musí nachádzať na plavidle počas prepravy nebezpečného 

tovaru podľa dohody ADN?  

 

 A Všeobecné technické predpisy. 

 B Prepravný doklad.  

 C Patent. 

 D Plán cesty (najnovší). 

 

 110 07.0-09 5.4.3.2 B 

 

  Kto je povinný odovzdať veliteľovi plavidla písomné pokyny, ktoré sa musia nachádzať na palube 

počas prepravy nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách? 

 

 A Colný úrad.  

 B Dopravca.  

 C Odosielateľ.  

 D Výrobca.  
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 110 07.0-10  1.16.2.1 C 

 

  Kto vydáva osvedčenie o schválení?  

 

 A Zodpovedné policajné orgány.  

 B Jedna z uznaných klasifikačných spoločností zo zmluvných strán dohody ADN.  

 C Príslušný orgán zmluvnej strany dohody ADN. 

 D Prístavný orgán zodpovedný za nakládku p lavidla.  

 

 110 07.0-11  1.16.1.1.2, 8.1.8.4 C 

 

  Aká je maximálna doba platnosti osvedčenia o schválení bez prihliadnutia na predĺženie?  

 

 A 2 roky.  

 B 3 roky.  

 C 5 rokov.  

 D 10 rokov. 

 

 110 07.0-12  5.4.3 D 

 

  Pre prípad mimoriadnej udalosti, ktorá môže vzn iknúť v dôsledku nehody počas prepravy, musí 

dopravca veliteľovi plav idla pred nakládkou odovzdať predpísaný dokument. Veliteľ plav idla je 

povinný ubezpečiť sa, že každý člen posádky rozumie jeho obsahu a je s chopný ho správne 

použiť. Okrem toho je povinný zabezpečiť, aby sa tento dokument počas prepravy nachádzal na 

ľahko dostupnom mieste v kormidelni. Ako sa nazýva tento dokument?  

 

 A Záznam ADN.  

 B Osvedčenie o schválení. 

 C Prepravný doklad.  

 D Písomné pokyny. 

 

 110 07.0-13  5.4.3 C 

 

  V ktorom dokumente sú uvedené opatrenia predpísané pre prípad nehody alebo mimoriadnej 

udalosti?  

 

 A V osvedčení o schválení.  

 B V CEVNI alebo na nich založených národných predpisoch. 

 C V písomných pokynoch.  

 D V prepravnom doklade. 

 

 110 07.0-14 1.4.2.2.1, 5.4.3 B 

 

  Kto je povinný odovzdať veliteľovi plav idla p ísomné pokyny?  

 

 A Prístavný orgán zodpovedný za nakládku.  

 B Dopravca.  

 C Odosielateľ.  

 D Výrobca. 
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 110 07.0-15  5.4.3.1 B 

 

  Na čo slúžia p ísomné pokyny predpísané v  odd. 5.4.3 ADN?  

 

 A Ako náhrada prepravných dokladov, ktoré sú predpísané v  odd. 5.4.1. 

 B Sú v nich uvedené inštrukcie ako sa správať v prípade nehody. 

 C Sú v nich uvedené inštrukcie pre uloženie a zabezpečenie nebezpečného nákladu. 

 D Sú v nich uvedené inštrukcie určené pre pracovníkov alebo pre kontrolné orgány počas 

prepravy nebezpečného tovaru (polícia, co lné orgány).  

 

 110 07.0-16  vymazané 03.12.2008 

 

 

 110 07.0-17  5.4.3.1 B 

 

 Pri preprave nebezpečného tovaru došlo ku nehode. V ktorom dokumente sú uvedené opatrenia, 

ktoré treba okamžite vykonať za p redpokladu že môžu byť bezpečne a prakticky uskutočnené? 

 

 A V osvedčení o schválení. 

 B V písomných pokynoch. 

 C V časti 1 ADN.  

 D V prepravnom doklade. 

 

 110 07.0-18 5.4.3.4 B 

 

  V ktorom dokumente sú uvedené druhy nebezpečenstva, ktoré môžu vzn iknúť v prípade 

mimoriadnej udalosti počas prepravy niektorých nebezpečných tovarov?   

 

 A V lodnom osvedčení. 

 B V písomných pokynoch. 

 C V osvedčení o schválení. 

 D V časti 2 ADN. 

 

 110 07.0-19  5.4.3.2 C 

 

  V akých jazykoch musia byť písomné pokyny vyhotovené?  

 

  A V nemeckom a francúzskom jazyku.  

  B V anglickom, nemeckom, holandskom a francúzskom jazyku.  

  C V jazyku alebo jazykoch, v ktorom veliteľ p lavidla a  odborník v ie čítať a rozumie im.  

  D Aspoň v úradných jazykoch jednej zo zmluvných strán dohody  ADN.  

  

 110 07.0-20  5.4.3.1 B  

 

  Kde a ako musia byť uložené písomné pokyny na palube plavidla prepravujúceho nebezpečný 

tovar?  

 

  A V obytnom priestore, spolu s patentom.  

  B V kormideln i na ľahko dostupnom mieste. 

  C Ako nálepka v nákladnom priestore alebo nákladnom tanku.  

  D V osobitne označenej obálke v kormideln i.  
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 110.07.0-21  5.4.3.2 C 

 

  Kto je zodpovedný za to, že posádka plavidla rozumie písomným pokynom a je schopná správne 

ich používať?  

 

  A Odborník. 

  B Miesto nakládky daného nebezpečného tovaru.  

  C Veliteľ p lavidla.  

  D Odosielateľ. 

 

 110 07.0-22  5.4.3.2 C 

 

  Veliteľ p lavidla je povinný zabezpečiť aby príslušný personál rozumel p ísomným pokynom 

a vedel ich správne používať. Aký je to personál?  

 

  A  Personál vykládkového zariadenia, ktorý sa nachádza na brehu.  

  B Personál príjemcu nebezpečného tovaru. 

  C Členovia posádky plavidla. 

  D Personál nakládkového zariadenia, ktorý sa nachádza na brehu.  

 

 110 07.0-23  5.4.3.2 A 

 

  Plavid lo prepravuje nebezpečný tovar. Čo je povinný zabezpečiť veliteľ p lavid la?  

 

  A  Je povinný zabezpečiť, aby príslušní členovia posádky rozumeli písomným pokynom a boli 

schopní tieto pokyny správne vykonávať. 

  B V súvislosti s prepravou nebezpečného tovaru mu nie sú  uložené žiadne osobitné 

povinnosti podľa dohody ADN.  

  C Veliteľ plav idla nemá žiadne povinnosti, pretože členovia posádky sa musia sami 

oboznámiť s obsahom písomných pokynov. 

  D Pre veliteľa plavidla nevzn iká povinnosť oboznámiť svoju posádku, keď je plav idlo  

osobitne vybavené na prepravu nebezpečného tovaru. 

 

 110 07.0-24 vymazané 03.12.2008 

 

 110 07.0-25  5.4.3.3 A 

 

  Kedy sa musíte oboznámiť s obsahom písomných pokynov? 

 

  A Pred začiatkom nakládky.  

  B Pri prvej príležitosti po vyplávaní plavidla z miesta nakládky.  

  C Ihneď po nehode alebo mimoriadnej udalosti.  

  D Bezprostredne pred vykládkou nebezpečného tovaru. 
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 110 07.0-26 5.4.3 C 

 

  V ktorom sprievodnom dokumente sú popísané nebezpečné vlastnosti, ktoré môžu predstavovať 

prepravované nebezpečné tovary?  

 

 A V osvedčení o schválení. 

 B V osvedčení ADN.  

 C V písomných pokynoch. 

 D V lodnom osvedčení. 

 

 110 07.0-27 5.4.1.4.1 C 

 

  Minimálne v akom jazyku alebo v akých jazykoch musia byť vyhotovené zápisy v prepravnom 

doklade odovzdanom odosielateľom, ak sa prepravuje nebezpečný tovar z Holandska do Rakúska?  

 

 A Holandskom. 

 B Nemeckom a holandskom. 

 C Holandskom a okrem toho v nemeckom,  francúzskom alebo anglickom jazyku.  

 D Nemeckom a vo francúzskom jazyku.  

 

 110 07.0-28 5.4.3.1 B 

 

  Čo sa musí urobiť s písomnými pokynmi?  

 

 A Po vykládke sa musia odovzdať.  

 B Počas prepravy sa musia nachádzať v kormidelni.  

 C Po oboznámení s ich obsahom sa musia odovzdať na mieste prekládky.  

 D Musia sa čo najrýchlejšie doručiť príjemcovi nákladu. 

 

 110 07.0-29 5.4.3.1 C 

    

  Kde sa musia nachádzať písomné pokyny? 

 

 A V kormideln i a v obytných priestoroch. 

 B V obytnom priestore. 

 C V kormideln i. 

 D V oblasti nákladu a v kormidelni.  

 

 110 07.0-30 5.4.3 A 

 

  V ktorom dokumente sú uvedené pravidlá ako sa správať  v prípade  nehody alebo mimoriadnej 

udalosti? 

 

 A V písomných pokynoch. 

 B V pláne u loženia nákladu. 

 C V prepravnom doklade. 

 D V kontrolnom zázname ADN.  
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 110 07.0-31 5.4.3.3 A 

 

  Členovia posádky sú povinní oboznámiť sa s opatreniami v p rípade nehody alebo mimoriadnej 

udalosti spojenej s prepravou nebezpečného tovaru. V ktorom dokumente sú tieto opatrenia 

uvedené? 

 

 A V písomných pokynoch. 

 B V kontrolnom zázname ADN.  

 C V prepravnom doklade. 

 D V nákladnom liste. 

 

 110 07.0-32 vymazané 03.12.2008 

 

 110 07.0-33 vymazané 03.12.2008 

 

 110 07.0-34 5.4.3.3 D 

 

  Kde sa môžu členovia posádky dočítať, aké opatrenia sa musia prijať v prípade nehody alebo 

mimoriadnej udalosti?  

 

 A V prepravnom doklade. 

 B V lodnom osvedčení. 

 C V kontrolnom zázname.  

 D V písomných pokynoch. 

 

 110 07.0-35 1.16.13.2, 8.1.8.7 B 

 

  Plavid lo malo haváriu. Ktorý príslušný orgán je oprávnený odobrať osvedčenie o schválení? 

 

 A Riečna polícia. 

 B Príslušný orgán, ktorý vydal osvedčenie o schválení.  

 C Prístavný orgán. 

 D Požiarna ochrana.  

 

 110 07.0-36 1.16.1.3.1 b), 8.1.9.1 b ) D 

 

                Plavid lo po havárii viac nespĺňa požiadavky časti 9 dohody ADN a je mu vystavené dočasné 

osvedčenie o schválení. Ako dlho plat í toto osvedčenie? 

 

 A Rok. 

 B Pol roka. 

 C 3 mesiace. 

 D Na jednu plavbu a konkrétny náklad.  

 

 110 07.0-37 5.4 D 

 

                  V ktorom dokumente je uvedené, že prepravovaná látka  je nebezpečná pre životné prostredie? 

 

 A V lodnom osvedčení. 

 B V osvedčení o klasifikácii.  

 C V písomných pokynoch. 

 D V prepravnom doklade. 
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 110 07.0-38  vymazané 20.03.2013 
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110 08.0-01 Všeobecné základné znalosti B 

 

  Počas prepravy určitého nebezpečného tovaru je osobitné vybavenie podľa 8.1.5.1 nepostačujúce. 

Ako sa dozvie veliteľ plav idla, aké dodatočné osobitné vybavenie musí mať na plav idle?   

 

 A Informácia je v osvedčení o meran í.  

 B Túto informáciu obdrží od odosielateľa (napríklad z karty bezpečnostných údajov).  

 C Veliteľ plavid la určuje správnu zostavu na základe údajov uvedených v prepravnom 

doklade  a podľa svojich znalostí.  

 D Je to uvedené v osvedčení o schválení pod  nadpisom „Iné“. 

 

 110 08.0-02 Všeobecné základné znalosti B 

 

  Vašu ruku zasiah la žieravá látka. Čo musíte urobiť ako prvé?  

 

 A Vyhľadať lekára. 

 B Ruku dôkladne umyť vodou, vyzliecť oblečenie.  

 C Pozorovať, či ruka sčervená, potom prijať príslušné riešenie.  

 D Priložiť na ruku ch ladiaci  obklad.  

 

 110 08.0-03 Všeobecné základné znalosti B 

 

  Pri odstránení príruby z plniaceho potrubia sa Vám na ruky  dostala nafta. Čo musíte urobiť?  

 

 A Nechať uschnúť na vzduchu. 

 B Vyzliecť odev, umyť ruky vodou a mydlom.  

 C Vôbec n ič, keďže nafta nie je nebezpečná.  

 D Upovedomíte lekára.  

 

 110 08.0-04 Všeobecné základné znalosti C 

 

  Plavid lo prepravuje nebezpečný tovar. Následkom nehody došlo na palube k zraneniu osoby. Čo 

musíte urobiť ako prvé?  

 

 A Upovedomiť lodnú spoločnosť.  

 B Uzavrieť miesto nehody.  

 C Zachovať pokoj a posúdiť celkovú situáciu. Poskytnúť prvú pomoc s  prihliadnutím na 

vlastnú bezpečnosť. 

 D Upovedomiť políciu.  
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 110 08.0-05  Všeobecné základné znalosti A 

 

  Plavid lo prepravuje jedovaté látky. Následkom nehody s  týmito látkami na palube došlo 

k fyzickým zraneniam. Čo urobíte ako prvé?  

 

 A  Použijem prostriedky osobnej ochrany a vyvediem/vynesiem postihnutých z nebezpečnej 

oblasti.  

 B Utesním miesto úniku látky.  

 C Spustím signál „nepribližuj sa“.  

 D Prečítam si písomné pokyny. 

 

 110 08.0-06  vymazané 03.12.2008 

 

 

 110 08.0-07  Všeobecné základné znalosti A 

 

  Následkom nehody uniklo do vody veľké množstvo horľavej kvapaliny. Vznikla tak nebezpečná 

situácia?  

 

 A Áno, nad vodnou hladinou môžu vznikať zmesi p lynu so vzduchom,  ktoré sa môžu za 

určitých okolností vznietiť a vybuchnúť aj na veľmi vzd ialených mies tach. 

 B Nie, keďže sa uniknutá kvapalná látka okamžite vyparí, nevzn iká vôbec žiadne 

nebezpečenstvo kvôli látkam uniknutým do vody. 

 C Nie, nebezpečný tovar sa zmieša s vodou, čím sa zabráni vzn iku nebezpečenstva. 

 D Nie, voda sa síce najskôr znečistí, ale opäť sa očistí tým, že horľavá kvapalná látka sa 

pomocou pary oddelí od vody.  

 

 110 08.0-08  Všeobecné základné znalosti D 

 

  Na ručnom hasiacom prístroji chýba poistka. Čo sa musí urobiť s týmto hasiacim prístrojom?  

 

 A Opatrenia nie sú potrebné, keďže po krátkom použití sa jeho kapacita hasenia nezníži.  

 B Nič, tlak CO2 fľaše zostáva nezmenený, aj keď sa prístroj už raz použil.  

 C Ručný hasiaci prístroj má nálepku „Smie sa použiť len na malé požiare“.  

                       D       Ručný hasiaci prístroj musí byť okamžite nahradený iným alebo skontrolovaný osobou 

poverenou príslušným orgánom.  

 

 110 08.0-09  Všeobecné základné znalosti, 5.4.3.4  A 

 

  Čo musí veliteľ plavidla vykonať bezprostredne po nehode alebo mimoriadnej udalosti s 

nebezpečným tovarom? 

 

 A Prijať opatrenia v súlade s písomnými pokynmi.  

 B Oboznámiť príjemcu alebo odosielateľa. 

 C Informovať médiá.  

 D Urobiť záznam do lodného denníka.  
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 110 08.0-10 8.1.4 B 

 

  Plavid lo prepravuje nebezpečný tovar. Koľkými dodatočnými ručnými hasiacimi prístrojmi s 

obsahom hasiacej látky vhodnej na hasenie požiaru, ktorým môže byť zachvátený prepravovaný 

nebezpečný tovar, musí byť navyše vybavené plavidlo?  

 

                       A Jedným až ôs mimi dodatočnými ručnými hasiacimi p rístrojmi, podľa druhu nebezpečenstva 

tovaru. Počet je uvedený v písomných pokynoch.  

 B Dvoma dodatočnými ručnými hasiacimi prístrojmi.  

 C Jedným dodatočným ručným hasiacim prístrojom, ktorý sa musí nachádzať na viditeľnom a 

ľahko dostupnom mieste v kormidelni.  

 D Troma dodatočnými ručnými hasiacimi prístrojmi, ktoré musia byť umiestnené rovnomerne 

nad oblasťou nákladu, resp. chránenou oblasťou plavidla.  

 

 110 08.0-11 1.3.2.2.4 A 

    

  Ktorá z osôb, vchádzajúcich do nákladných priestorov, alebo v prípade tankových plavidiel do 

priestorov s nákladnými tankami pod palubou, môže používať dýchací prístroj nezávislý na 

okolitom vzduchu? 

 

 A  Osoby, ktoré sú vyškolené v zaobchádzaní s týmito prístrojmi a sú  fyzicky schopné  

zvládnuť dodatočnú námahu. 

 B Všetci členovia posádky. 

 C Iba držitelia oprávnenia o osobitných znalostiach ADN. 

 D Každý člen posádky, ktorý sa zúčastnil školenia ABC.  

 

 110 08.0-12 8.3.4 C 

 

  Plavid lo prepravuje nebezpečný tovar. Je povolené fajčiť na palube plavid la?  

 

 A Iba na palube kontajnerových a otvorených tankových plavidlách typu N. 

 B Iba na palube prázdnych lodí.  

 C Na palube plavidla je zakázané fajčiť. Tento zákaz neplatí v obytných priestoroch a v 

kormideln i, za predpokladu, že okná, dvere, svetlíky a  poklopy sú zatvorené. 

 D V oblasti prekladania je fajčen ie zakázané, počas plavby však povolené. 

 

 110 08.0-13 8.3.4 D 

 

  Ako je vyznačený zákaz fajčen ia na palube?  

 

 A      Ústnym oznámením od veliteľa plavid la všetkým osobám na plavidle.  

 B Žiadnym spôsobom, je to uvedené v dohode ADN.  

 C Nariadením príslušného orgánu. 

 D Prostredníctvom informačných tabúľ na vhodných miestach na palube plavidla. 
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 110 08.0-14 8.1.6.1 A 

 

  Zistili ste, že posledná kontrola ručných hasiacich prístrojov na palube Vášho plavidla bola 

vykonaná pred viac ako dvoma rokmi. Ktoré z nasledujúcich opatrení musíte urobiť?  

 

 A Okamžite zabezpečiť revíziu hasiacich prístrojov, alebo ich výmenu za hasiace prístroje, 

u ktorých ešte neuplynula doba platnosti osvedčenia o prehliadke.  

 B Prekročenie dátumu p latnosti nie je problémom do ukončenia plavby.  

 C Počkáte, kým Vám lodná spoločnosť neposkytne nový hasiaci prístroj zo skladu.  

 D Dátum platnosti sa môže prekročiť v rámci pol roka. V tomto období sa hasiaci prístroj 

môže dať skontrolovať alebo nahradiť. 

 

 110 08.0-15 8.1.6.1 C 

 

  Ako často musí byť vykonaná kontrola hasiacich prístrojov na plavid le?  

 

 A Minimálne raz za rok.  

 B Minimálne každé tri roky.  

 C Minimálne každé dva roky.  

 D Pri každom predĺžení osvedčenia o platnosti alebo ak sa tento nevyžaduje, tak pri lodnom 

certifikáte. 

 

 110 08.0-16 8.1.6.1, Všeobecné znalosti D 

 

  Ako zistíte, že ručný hasiaci prístroj bol skontrolovaný?  

 

 A Podľa manometra.  

 B Podľa údajov na vnútornej strane tlakovej nádoby. 

 C Podľa farby kontrolného štítka. 

 D Podľa nalepeného štítku na hasiacom prístroji, ktorý potvrdzuje vykonanie prehliadky  

a podľa prítomnosti plomby na rukoväti.  

 

 110 08.0-17 Všeobecné základné znalosti A 

 

  Kde sa musíte postaviť s hasiacim prístrojom pri hasení požiaru?  

 

 A Na náveternej strane od ohňa.  

 B Na záveternej strane od ohňa.   

 C V odstupe nie menej ako 7 metrov od ohňa. 

 D Bokom od ohňa, aby sa dalo pozorovať jeho šírenie.  

 

 110 08.0-18 7.1.3.51.2, 7.2.3.51.2 A 

 

  V chránenej oblasti, resp. v oblasti nákladu je zakázané používať prenosné elektrické káble. Je 

povolené používať v tejto oblasti osvetlenie lávky na breh?  

 

 A Áno, zákaz neplatí pre elektrické káb le určených na pripojenie signálnych svetiel 

a osvetlenie lávky na breh, ak je miesto pripojenia (napr. zásuvka) pevne umiestnené na 

plavidle v bezprostrednej blízkosti signálneho stožiara alebo lávky na plavid le.  

 B Nie, zákaz nepripúšťa žiadne výnimky.  

 C Áno, zákaz p latí iba pre káble kratšie ako 5,0 m.  

 D Nie, zákaz platí iba pre napätie vyššie ako 24 V.  
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 110 08.0-19 Všeobecné základné znalosti C 

 

  Aký účel pln í pripojenie uzemňovacieho káblu k nádobe pri p lnení?  

 

 A Prísun hmoty pre poistenie proti preplneniu pri plnení.  

 B Doplnenie uzemnenia batérie.  

 C Odvod elektrostatického náboja. 

 D Zabránenie trenia medzi stenou nádoby a kvapalnou látkou. 

 

 110 08.0-20 8.1.6.1 C 

 

   Kedy sa musia kontrolovať hasiace prístroje?  

 

 A Po ich použití. 

 B Ročne. 

 C Každé dva roky. 

 D Pri obnovení osvedčenia o schválení. 

 

 110 08.0-21 8.1.4 D 

 

  Plavid lo prepravuje nebezpečný tovar. V súlade s dohodou ADN musí byť plavidlo vybavené 

okrem protipožiarneho vybavenia predpísaného vo všeobecných technických predpisoch 

minimálne dvoma dodatočnými ručnými hasiacimi prístrojmi. Hasiaca látka obsiahnutá v týchto 

dodatočných ručných hasiacich prístrojoch musí byť vhodná na hasenie požiaru, ktorým môže byť 

zachvátený prepravovaný nebezpečný tovar. Kde v dohode ADN je  uvedené toto ustanovenie?  

 

 A Oddiel 1.2.1.  

 B Oddiel 5.1.4.  

 C Odsek 9.2.0.40. 

 D Oddiel. 8.1.4. 

 

 110 08.0-22 8.3.4 A 

 

  Plavid lo prepravuje nebezpečný tovar. Kde v dohode ADN je uvedené ustanovenie o povinnosti 

umiestnenia informačných tabúľ so zákazom fajčenia na palube plavidla?  

 

 A Oddiel 8.3.4. 

 B Oddiel. 1.2.1. 

 C Oddiel 5.1.4. 

 D V kapitole 3.2, tabuľka A.  

 

 110 08.0-23 7.1.3.1/7.2.3.1 D 

 

  Musíte ihneď vstúpiť do uzavretej miestnosti, v ktorej je nedostatok kyslíka. Čo musíte 

bezpodmienečne urobiť?  

 

 A Mať u seba vhodný únikový prostriedok. 

 B Zapnúť vysušovacie čerpadlá. 

 C Na 1 minútu otvoriť poklop. 

 D Použiť dýchací prístroj nezávislý na okolitom vzduchu. 
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 110 08.0-24 Všeobecné základné znalosti C 

 

  Ako môže dôjsť k vzn iku mechanickej iskry?  

 

 A Následkom statickej elektriny.  

 B Následkom krátkeho spojenia. 

 C Následkom úderu kovu o kov. 

 D Následkom zvýšenia teploty. 

 

 110 08.0-25 Všeobecné základné znalosti C 

 

  Čo nezvyšuje nebezpečenstvo vzniku elektrostatického náboja?  

 

 A Fúkanie vzduchu do kvapaliny. 

 B Voľne tečúca kvapalina.  

 C Zahrievanie kvapaliny. 

 D Miešanie kvapaliny. 

 

 110 08.0-26 9.1.0.74, 9.3.1.74, 9.3.2.74, 9.3.3.74 C 

 

  Kde sa musia nachádzať popolníky?  

 

 A Iba v obytných priestoroch. 

 B Iba v spálňach. 

 C V blízkosti každého východu z obytných priestorov a  kormidelne. 

 D Popolníky n ie sú požadované. 

 

 110 08.0-27 8.1.4 B 

 

  Okrem protipožiarneho vybavenia predpísaného vo všeobecných technických predpisoch, plavidlá, 

na ktoré sa vzťahuje platnosť dohody ADN, musia byť vybavené dodatočnými ručnými hasiacimi 

prístrojmi, určenými na hasenie príslušného nebezpečného tovaru. Koľko dodatočných hasiacich 

prístrojov musí byť minimálne navyše?  

 

 A        1. 

 B 2. 

 C 3. 

 D 4. 

 

 110 08.0-28 Všeobecné základné znalosti A 

 

  Ktorý hasiaci prostriedok sa tiež nazýva „suchý ľad“? 

 

 A CO2 (oxid uhličitý). 

 B AFFF. 

 C Halón 1301. 

 D Rozprašovacia pena. 
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110 08.0-29 Všeobecné základné znalosti D 

 

  Z akého dôvodu sa nesmú nikdy používať masky s filtrom v uzavretých priestoroch?  

 

 A Pretože masky s filtrom neposkytujú úplnú ochranu tváre. 

 B Pretože masky s filtrom neposkytujú ochranu pred jedovatými plynmi 

 C Pretože masky s filtrom poskytujú ochranu pred výbušnými p lynmi.  

 D Pretože masky s filtrom sú závislé na obsahu kyslíka v oko litom vzduchu. 

 

 110 08.0-30 Všeobecné základné znalosti A 

 

  Aký je účinok práškového hasiaceho prístroja? 

 

 A Najmä negatívne katalycký.  

 B Najmä potlačuje kyslík.  

 C Najmä ochladzu je.  

 D Najmä blokuje kyslík.  

 

 110 08.0-31 Všeobecné základné znalosti C 

 

Musíte vstúpiť do zadymeného priestoru. Aké individuálne prostriedky ochrany ste povinný 

použiť?  

 

 A Vlhké utierky. 

 B Dýchací prístroj závislý na okolitom vzduchu. 

 C Dýchací prístroj nezávislý na okolitom vzduchu.  

 D Prachový respirátor. 

 

 110 08.0-32 Všeobecné základné znalosti B 

 

  Čo je ochranný prostriedok uvedený pod pojmom „vhodná ochrana zraku“?  

 

 A Obyčajné okuliare.  

 B Ochranné okuliare.  

 C Polovičná maska. 

 D Maska proti prachu. 

 

 110 08.0-33 Všeobecné základné znalosti B 

 

Kam sa musí posádka nachádzajúca sa na palube vydať pri úniku oblaku plynu?  

 

 A Na akékoľvek  miesto v smere vetra.  

 B Na akékoľvek miesto proti smeru vetra.  

 C Do strojovne. 

 D Do obytného priestoru. 

 



VŠEOBECNÉ 

Skúšobný cieľ 8: Ohrozenie a  preventívne opatrenia 
 

Číslo Zdroj Správna 

odpoveď 

 

Strana 50  

 110 08.0-34 Všeobecné základné znalosti A 

 

Kedy je možné používať masky s filtrom?  

 

 A Počas prác na palube.  

 B Počas prác v nákladných tankoch, ak koncentrácia plynov predstavuje menej ako 50 obj. 

percent. 

 C Počas vstupu do balastných nádrží.  

 D Počas prác v uzatvorených priestoroch. 

 

 110 08.0-35 Všeobecné základné znalosti B 

 

Pri ktorých prácach je povolené používať masku s filtrom bez predchádzajúceho meran ia 

koncentrácie kyslíka?  

 

 A Pri prácach v nákladných tankoch, za predpokladu, že koncentrácia plynov je menej ako  50 

obj. % dolnej hranice výbušnosti a v nákladnom tanku sa nachádza dostatok kyslíka.  

 B Pri prácach na palube.  

 C Pri prácach v koferdamoch. 

 D Pri prácach v dvojitých bokoch. 

 

 110 08.0-36 Všeobecné základné znalosti C 

 

V akom prípade je kategoricky zakázané používať masku s filtrom s absorpčným materiálom?  

 

 A Na palube. 

 B Ako záchranný prostriedok.  

 C V uzatvorených priestoroch. 

 D Ako vhodný únikový prostriedok.  

 

 110 08.0-37 Všeobecné základné znalosti A 

 

Výlučne s akým prístrojom je povolené vstúpiť do priestorov s obsahom kyslíka menej ako 21%?  

 

 A S dýchacím prístrojom nezáv islom na oko litom vzduchu. 

 B S maskou s filtrom ABEK. 

 C S filtrom P3. 

 D S polomaskou s filtrom. 

  

 110 08.0-38 Všeobecné základné znalosti C 

 

  Aký hasiaci prostriedok je vhodný na hasenie požiaru vzn iknutého následkom vzplanutia benzínu?  

 

 A Protipožiarna prikrývka.  

 B Piesok. 

 C Hasiaci prášok. 

 D Voda. 
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 110 08.0-39 Všeobecné základné znalosti A 

 

Na ručnom hasiacom prístroji je pre označenie triedy požiaru uvedené písmeno „C“. Na hasenie 

akého požiaru je tento hasiaci prístroj špeciálne určený?   

 

 A Na hasenie plynov. 

 B Na hasenie ľahkých kovov. 

 C Na hasenie žeravého popola. 

 D Na hasenie kvapalín.  

 

 110 08.0-40 Všeobecné základné znalosti A 

 

Aký hasiaci prostriedok je vhodný na hasenie požiaru elektrických zariadení pod napätím?  

 

 A CO2. 

 B Pena 

 C Prikrývka. 

 D Voda. 

 

 110 08.0-41 Všeobecné základné znalosti D 

 

Ktoré tvrdenie je správne? 

 

 A Kyslík je horľavý.  

 B Kyslík je výbušný. 

 C Kyslík je jedovatý. 

 D Kyslík podporuje horenie.  

 

 110 08.0-42 Všeobecné základné znalosti C 

 

Pre vznik požiaru sú dôležité tri faktory. Ktorý z nasledujúcich faktorov medzi ne nepatrí?  

 

 A Horľavá látka. 

 B Bod vzn ietenia. 

 C Dusík. 

 D Kyslík. 

 

 110 08.0-43 Všeobecné základné znalosti D 

 

  Na čo sa nehodí práškový hasiaci prístroj typu ABC?  

 

 A Na hasenie  požiaru benzínu a plynu. 

 B Na hasenie  požiaru elektro inštalácií. 

 C Na hasenie  požiaru tuhých látok.  

 D Na hasenie  požiaru kovov. 
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 110 08.0-44       Všeobecné základné znalosti C 

 

 Prečo sa pri hasení požiaru používa prúd vody?  

 

 A Pretože je vhodný na hasenie každého požiaru.  

 B Pretože osoba, ktorá hasí požiar, musí byť mokrá.  

 C Pretože oheň sa dá lepšie uhasiť vďaka chladivému účinku.  

 D Pretože dokáže hasiť cielenejšie.  

 

 110 08.0-45      Všeobecné základné znalosti D 

 

 Vaše plavidlo je naložené jedovatými látkami. Po havárii z p lavidlá uniká náklad. Čo musí veliteľ 

plavidla urobiť najskôr?  

 

 A Vypnúť modré svetlá / odstrániť modrý kužeľ.  

 B Prečítať písomné pokyny. 

 C Upovedomiť príjemcu.  

 D Spustiť signál „nepribližuj sa“. 

 

 110 08.0-46      Všeobecné základné znalosti B 

 

 Prečo sa pri hasení požiaru používa prúd vody?  

 

 A Predstavuje silný mechanický účinok.  

 B Predstavuje potrebný chladiaci účinok.  

 C Spotrebuje málo vody. 

 D Prúd vody dokáže hasiť cielenejšie.  

 

 110 08.0-47     Všeobecné základné znalosti A 

 

 Ktorý hasiaci prostriedok je najlepšie použiť na hasenie požiaru elektrického rozvádzača?  

 

 A CO2. 

 B Prúd hmly. 

 C Penu. 

 D Vodu. 

 

 110 08.0-48      Všeobecné základné znalosti C 

 

 Ako sa dá najlepšie zistiť, či v uzatvorenom priestore horí?  

 

 A Otvorením dverí. 

 B Priložením teplomeru.  

 C Opatrným ohmataním dverí alebo stien. 

 D Počkaním. 
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 110 08.0-49     Všeobecné základné znalosti A 

 

 Došlo k nehode s ublížením na zdrav í. Na čo musí v prvom rade dbať osoba, ktorá poskytuje prvú 

pomoc? 

 

 A Na vlastnú bezpečnosť. 

 B Či sa nachádza v blízkosti polícia.  

 C Či leží postihnutý na suchom mieste. 

 D Či je možné previesť postihnutého. 

 

 110 08.0-50    Všeobecné základné znalosti A 

 

 Osoba začína mať dýchacie ťažkosti spôsobené počas práce s určitou látkou. Čo musíte urobiť v 

prvom rade? 

 

 A Vyviesť osobu na čerstvý vzduch.  

 B Uložiť ju na kľudné miesto. 

 C Privolať lekára. 

 D Dať jej kyslíkovú masku. 

 

 110 08.0-51     Všeobecné základné znalosti A 

 

 Osoba na plavidle vdýchla nebezpečnú látku. Musí byť prevezená do nemocnice. Čo by ste  mu  

dali so sebou? 

 

 A Údaje z p repravného dokladu, týkajúce sa danej nebezpečnej látky.  

 B Lodnícku kn ižku. 

 C Cestovný pas. 

 D Osobitné vybavenie. 

 

 110 08.0-52     Všeobecné základné znalosti C 

 

  Ako sa do ľudského organizmu môžu dostať jedovaté látky? 

 

 A Iba dýchacími cestami.  

 B Iba požit ím a nadýchnutím.  

 C Vdýchnutím, požit ím a vstrebaním cez pokožku.  

 D Iba požit ím. 

 

 110 08.0-53     Všeobecné základné znalosti A 

 

 Čo musíte urobiť ako prvé, ak osoba stratila vedomie?  

 

 A Vyzliecť z postihnutého tesný odev. 

 B Začať s umelým dýchaním z úst do úst. 

 C Prikryť postihnutého dekou. 

 D Vyčistiť ústnu dutinu postihnutého.  
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 110 08.0-54     Všeobecné základné znalosti D 

 

 Prečo sa nesmie vyzliecť oblečenie popálenej osobe?  

 

 A Postihnutý môže prechladnúť. 

 B Odev postihnutého by sa mohol stratiť.  

 C Postihnutému môže byť spôsobená dodatočná bolesť.  

 D Aby sa zabránilo zväčšeniu rany. 

 

 110 08.0-55     Všeobecné základné znalosti D 

 

 Čo je potrebné spravidla vykonať v prvom rade, ak akékoľvek časť tela prišla do styku s 

nebezpečnými látkami?  

 

 A Ošetriť popáleniny masťou. 

 B Odviesť na miesto prvej pomoci.  

 C Postihnuté časti tela udržiavať v teple.  

 D Umyť veľkým množstvom vody. 

 

 110 08.0-56  vymazané 03.12.2008  

 

 110 08.0-57       Všeobecné základné znalosti D 

 

 Čo je potrebné urobiť, ak sa osobe dostala do očí kyselina?  

 

 A Prikryť oči suchou vatou. 

 B Prikryť oči vlhkou vatou. 

 C Naniesť očnú masť. 

 D Umyť veľkým množstvom vody. 

 

 110 08.0-58     Všeobecné základné znalosti D 

 

  Čo sa nesmie n ikdy urobiť, ak osoba požila žieravú látku?  

 

 A Nechať osobu vypiť pohár vody. 

 B Nechať osobu vypiť pohár mlieka.  

 C Nechať osobu vypiť pohár vody, v ktorej sú rozpustené dve lyžice soli.  

 D Vyvolať vracan ie.  

 

 110 08.0-59     Všeobecné základné znalosti D 

 

  V čom spočíva prvá pomoc pri popáleninách? 

 

 A Dať na popáleniny masť.  

 B Potrieť pokožku tukom.  

 C Sňať z postihnutého odev.  

 D Obliať popálené miesto veľkým množstvom studenej vody. 

 

 110 08.0-60 vymazané  03.12.2008  
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 110 08.0-61     Všeobecné základné znalosti C 

 

  Pomocou čoho dosiahnete ochladenie popáleniny?  

 

 A Dezinfekčným prostriedkom.  

 B Ťažkou vodou. 

 C Veľkým množstvom studenej vody. 

 D Roztokom mydla. 

 

 110 08.0-62     Všeobecné základné znalosti A 

 

                Kedy sa hovorí o strate vedomia?  

 

 A Postihnutý nereaguje alebo ledva reaguje na dianie okolo seba. 

 B Pokožka postihnutého je namodralá.  

 C Pulz a dýchanie postihnutého sa zastavilo. 

 D Postihnutý viac nedýcha. 

 

 110 08.0-63      Všeobecné základné znalosti D 

 

                Akým spôsobom ošetriť oči, do ktorých sa dostali nebezpečné látky?  

 

 A Osušiť oči tampónmi.  

 B Dať postihnutému vypiť mlieko.  

 C Vypláchnuť oči fyziologickým roztokom.  

 D Vypláchnuť oči veľkým  množstvom vody. 

 

 110 08.0-64      Všeobecné základné znalosti C 

 

                     Osoba požila jedovatú látku. Ako ju treba ošetriť na palube plavid la?  

 

 A Vypláchnuť jej žalúdok.  

 B Dať jej tabletky na žalúdok.  

 C Dať jej vypiť veľa vody.  

 D Pri kyseline jej dať vypiť zásadu a naopak. 

 

 110 08.0-65      Všeobecné základné znalosti C 

 

                V čom spočíva prvá pomoc pri strate vedomia?  

 

 A Obeť upokojiť a ochlad iť. 

 B Nájsť príčinu a zaviesť opatrenia,  aby sa v budúcnosti predišlo bezvedomiu.  

 C Postihnutého položiť nabok, aby sa zabránilo uduseniu a skontrolovať, či postihnutý dýcha.  

 D Respirovať a/alebo dodať prísun kyslíka.  

 



VŠEOBECNÉ 

Skúšobný cieľ 8: Ohrozenie a  preventívne opatrenia 
 

Číslo Zdroj Správna 

odpoveď 

 

Strana 56  

 110 08.0-66      Všeobecné základné znalosti C 

 

 Ako je nutné postupovať v prípade, ak osoby, ktoré požili žieravé látky stratili vedomie?  

 

 A V každom prípade vyvolať u nich zvracanie.  

 B V niektorých prípadoch vyvolať u nich zvracanie.  

 C V žiadnom prípade nevyvolávať u nich zvracanie.  

 D Podať im kyselinu.  

 

 

 110 08.0-67      Všeobecné základné znalosti D 

 

 Čo je potrebné urobiť pri úraze s elektrickým prúdom?  

 

 A Čakať na príchod  odborníka.  

 B Myslieť len na vlastnú bezpečnosť. 

 C Pokúsiť sa znížiť napätie. 

 D Pokúsiť sa bezpečným spôsobom vypnúť prúd. 

 

 110 08.0-68      Všeobecné základné znalosti B 

 

 V čom spočívajú základné pravidlá pri poskytnutí prvej pomoci?  

 

 A Vyhodnotiť nebezpečenstvo, nebrať do úvahy materiálne škody, upokojiť postihnutého 

priamo na mieste nehody.  

 B Vyhodnotiť nebezpečenstvo, zistiť, čo postihnutý potrebuje, ak je možné, poskytnúť pomoc 

na mieste, upokojiť postihnutého. 

 C Poskytnúť bezodkladne prvú pomoc, v žiadnom prípade neposkytovať informácie polícii, 

zistiť, čo postihnutý potrebuje, vyhodnotiť nebezpečenstvo. 

 D Poskytnúť prvú pomoc, polícii a záchrannej službe ponúknuť pomoc, varovať ostatné 

plavidlá. 

 

 110 08.0-69      Všeobecné základné znalosti B 

 

 Domnievate sa, že osoba utrpela šok. Čo je potrebné urobiť?  

 

 A  Ochladiť jej hlavu veľkým množstvom vody. 

 B Nedovoliť jej ochlad iť sa ani piť. 

 C Uložiť ju a  položiť jej na zátylok ch ladný maticový kľúč.  

 D Donútiť ju rýchlo behať, aby sa udržal v teple.  

 

 110 08.0-70      Všeobecné základné znalosti B 

 

 Aký význam má poskytnutie prvej pomoci?  

 

 A Zabrániť invalidite.  

 B Zabrániť vzniku vážnejších poranení.  

 C Zmeniť učenie v prax.  

 D Realizovať samého seba. 
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 110 08.0-71     Všeobecné základné znalosti C 

 

 Ako v prvom rade ošetríte popáleninu? 

 

 A  Posypaním popáleniny práškom.  

 B Zabalením postihnutého do uterákov. 

 C Ochladením popáleného miesta vodou. 

 D Zakryť popáleninu tukom.  

 

 110 08.0-72      Všeobecné základné znalosti C 

 

Osoba utrpela poranenie spojené s nebezpečným tovarom.  Ktoré doklady jej musíte dať pre 

lekára?  

 

 A         Pas. 

 B Lodnícku kn ižku. 

 C Údaje z p repravného dokladu týkajúce sa danej nebezpečnej látky.  

 D Osvedčenie o schválení. 

 

 110 08.0-73 8.1.5.3 B 

 

Tlačný remorkér tlačí štyri t lačné člny. Dva člny sú naložené žieravými látkami triedy 8. Kde sa 

musí nachádzať osobitné vybavenie? 

 

 A Na všetkých štyroch člnoch. 

 B Iba na tlačnom remorkéri.  

 C Na dvoch člnoch naložených nebezpečným tovarom  a na remorkéri.  

 D Aspoň na jednom člne.  

 

 110 08.0-74 8.1.5.1 D 

  

Pre koho je nevyhnutné mať na palube príslušné záchranné prostriedky?  

 

 A Pre osoby nachádzajúce sa na plavidle, ktoré n ie sú držiteľmi osvedčenia ADN.  

 B Iba pre posádku. 

 C Pre každého člena posádky a  pre osoby vykonávajúce kontrolu. 

 D Pre každú osobu, ktorá sa nachádza na plavidle.  

 

 110 08.0-75 7.1.3.41.1, 7.2.3.41.1 C 

 

Používanie ohňa alebo nekrytého svetla je na väčšine miest na palube zakázané. Kde je povolené 

používať oheň alebo nekryté svetlo? 

 

  A  V obytných priestoroch a v strojovniach. 

  B  V strojovniach a v služobných priestoroch. 

  C  V obytných priestoroch a v kormidelni. 

  D  V strojovniach a v kormidelni.  
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 110 08.0-76 1.3.2.2.4 C 

 

  Tankové plavidlo prepravuje nebezpečný tovar. Vstup do priestorov s  nákladnými tankami pod 

palubou je povolený iba s dýchacím prístrojom nezávislým na oko litom vzduchu. Ktoré osoby 

môžu používať takýto dýchací prístroj? 

 
  A  Iba vlastníci osvedčenia osobitných znalostí ADN.  

  B  Všetci členovia posádky. 

  C  Osoby poučené používať takýto prístroj a fyzicky schopné zniesť dodatočnú námahu.   

  D  Každý člen posádky, ktorý sa zúčastnil na školení ABC, NBC.  
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 110 09.0-01 9.1.0.93.2, 9.2.0.93.2, 9.3.3.13.2 C 

 

  Ako je možné získať údaje, ktoré tvoria základ pre výpočet stability?  

 

  A Iba pomocou nakláňacieho pokusu, vykonanom na plne naloženom plavid le.  

  B Iba pomocou nakláňacieho pokusu, vykonanom pred výstavbou plavidla.  

  C Pomocou nakláňacieho pokusu alebo  pomocou podrobných výpočtov hmotností. 

  D Iba pomocou nakláňacieho pokusu.  

 

 110 09.0-02 9.1.0.93.3; 9.2.0.93.3, 9.3.1.13.26, 9.3.2.13.2, 9.3.3.13.3 A 

 

  Na čo slúži výpočet stability plavidla v nepoškodenom stave?  

 

 A Na potvrdenie dostatočnej stability vo všetkých fázach naloženia plavid la.  

 B Iba ako potvrdenie dostatočnej stability v konečnej fáze naloženia p lavidla.  

 C Iba ako potvrdenie dostatočnej stability, keď sú naložené kontajnery.  

 D Iba ako potvrdenie dostatočnej stability, keď je plavidlo  naložené na menej ako 50% 

maximálneho ponoru. 

 

 110 09.0-03 9.1.0.95.2, 9.2.0.95.2, 9.3.3.15.2 D 

 

  Aký môže byť maximálny náklon plav idla z rovnovážnej polohy v prípade poškodenia plavidla 

s dvojitým trupom?   

 

  A 6 °.  

  B 8 °.  

  C 10 °.  

  D 12 °.  
 

 110 09.0-04 9.1.0.95.3 B 

 

  Aký môže byť maximálny náklon plavid la s dvojitým trupom z rovnovážnej polohy, ktoré 

zodpovedá dodatočným stavebným predpisom dohody ADN a je naložené nezaistenými 

kontajnermi?  

 

  A 3 °.  

  B 5 °.  

  C 6 °.  

  D 12 °.  
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 110 09.0-05 7.2.4.21.3 C 

 

Maximálny prípustný stupeň naplnenia nákladného tanku podľa tabuľky  C bodu 3.2.3.2 je 95 %, 

relatívna hustota nakladaného produktu je 2. Maximálne prípustná relatívna hustota podľa 

osvedčenia o schválení je 1. Látka je však uvedená v zozname látok povolených prepravovať na 

plavidle. Plavidlo má 4 nákladné tanky. Aký môže byť maximálny stupeň naplnenia?  

 

 A U všetkých nákladných tankov -  95 %. 

 B U nákladných tankov 1 a 3 – 95 %, nákladné tanky 2 a 4: prázdne. 

 C U všetkých nákladných tankov -  50 %. 

 D Všetky nákladné tanky prázdne, pretože sa tento tovar nemôže prepravovať. 

 

 110 09.0-06 Základné všeobecné znalosti B 

 

Počas plavby zákrutou dochádza vplyvom odstredivej sily k nebezpečnému náklonu plavidla.  Ako 

je možné spoľahlivo zmenšiť náklon?  

 

 A Preložením kormidla/použitím kontry.  

 B Znížen ím rýchlosti. 

 C Zvýšením rýchlosti.  

 D Zmenšením  polomeru zatáčania/zakrivenia.  

 

 110 09.0-07 7.2.3.15 D 

 

Hlavný veliteľ zostavy plavidiel je jediným odborníkom na palube. Tanková loď zabezpečujúca 

pohon zostavy bola vyložená, ale ešte nie odplynená. Vykládka tlačného tankového člnu je na 

preklad isku.  Môže tanková loď odísť?  

 

 A Áno, ak na tankovom t lačnom č lne ostane dostatočne vyškolený člen posádky. 

 B Áno, ak hlavný veliteľ p lavidla zostane ako odborník na tankovom tlačnom člne a jeden z 

ostatných veliteľov plavidla p revezme zodpovednosť za tankovú loď.   

 C Nie, na obidvoch plavidlách sa musia nachádzať velitelia, ktorí sú aj odborníkmi.  

 D Áno, ak je na tlačnom člne  odborník z brehu, ktorý je zodpovedný za nakládku a vykládku  

a za balastovanie tlačného člna.  

 

 110 09.0-08 7.2.3.20.1 C 

 

Tankové plavidlo s nákladnými tankami bez pozd ĺžneho predelu musí napln iť balastnou vodou 

priestory dvojitých bokov kvôli plavbe po kanáli. Je to povolené?  

 

A Nie, balastovanie tankových plavidiel bez pozdĺžneho predelu je úplne zakázané.   

B Áno, ak sa zapln ia balastové nádrže pred nakládkou.  

C Áno, ak je to zohľadnené vo výpočte neporušenej a porušenej stability plavid la a je to 

povolené s ohľadom na produkt. 

D Áno, ak balastové nádrže nie sú naložené.  
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 110 09.0-09 Základné všeobecné znalosti A 

 

Ako pôsobí veľká d ĺžka p lavidla a malá šírka p lavid la na stabilitu?  

 

A Negatívne. 

B Pozitívne. 

C Neutrálne. 

D Pasívne. 

 

 110 09.0-10 Základné všeobecné znalosti B 

 

Akým výpočtom sa určí spoločné ťažisko viacerých telies?  

 

A Percentuálnym výpočtom.  

B Výpočtom momentu. 

C Výpočtom sily nárazu.  

D Experimentálnym výpočtom.  

 

 110 09.0-11 Základné všeobecné znalosti B 

 

Čo rozumiete pod stabilitou plavidla?  

 

A Schopnosť oceľového tela plavidla ohýbať sa, krútiť sa, a vrát iť sa do pôvodnej polohy.   

B Schopnosť plavidla, vrátiť sa do pôvodnej rovnovážnej polohy po naklonení (sklonení) .  

C Stabilita trupu plavidla v súvislosti s pevnosťou materiálu a únavou materiálu.  

D Stabilita priečnych a pozdĺžnych výstuží s ohľadom na zaťažen ie trupu plavidla.  

 

 110 09.0-12 Základné všeobecné znalosti D 

 

Ktoré kritérium ohrozuje stabilitu plav idla?  

 

A Veľký voľný bok.  

B Pomalá p lavba v zákrute.  

C Nízke ťažisko hmotnosti. 

D Voľné povrchy kvapaliny v plavid le.  

 

 110 09.0-13 Základné všeobecné znalosti C 

 

Ktoré kritérium zlepšuje stabilitu plav idla?  

 

A Vyššie ťažisko hmotnosti. 

B Malá  šírka vodorysky. 

C Nižšie ťažisko. 

D Menší voľný bok. 
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 110 09.0-14 Základné všeobecné znalosti C 

 

Kedy sa musí skontrolovať stabilita plavid la v nepoškodenom stave? 

 

A  Na konci každej zmeny.  

B Každú hodinu, v závislosti od spotreby paliva. 

C Pred každou zmenou hmotnosti nákladu. 

D Len pred každým plánovaným  pobytom v lodenici.  

 

 110 09.0-15 1.2.1, 9.3.2.13.3, 9.3.3.13.3 B 

 

Čo okrem iného obsahuje bezpečnostný plán v prípade poškodenia? 

 

A Úložné miesto hasiacich prístrojov a iných záchranných prostriedkov. 

B Všetky uzatváracie zariadenia, ktoré musia byť počas plavby zatvorené. 

C Všetky elektrické zariadenia, ktoré sa musia vypnúť v prípade úniku.   

D Počet vykonaných  úkonov na zabránenie netesnosti. 

 

 110 09.0-16 Základné všeobecné znalosti A 

 

Kde sa dá nájsť hmotnosť prázdneho plavidla? 

 

A V dokladoch o stabilite.  

B V megateste. 

C V osvedčení o schválení. 

D V lodnom osvedčení. 

 

 110 09.0-17 Základné všeobecné znalosti D 

 

Čo sa rozumie pod pojmom „bezpečný bok“ plavidla?  

 

A  Bezpečný bok nám udáva informáciu o vzdialenosti priečnych a pozdĺžnych výstuží.  

B Bezpečný bok udáva informáciu o opätovnom pohone plavidla.  

C Je schopnosť plavidla zostať s časťou objemu vodného výtlaku nad hladinou.  

D Pri náklone plavid la je to vertikálna vzdialenosť medzi vodnou hladinou a najnižším bodom 

ponorenej strany, nad ktorým sa plav idlo už viac nepovažuje za vodotesné.   

 

 110 09.0-18 Základné všeobecné znalosti A 

 

Ktoré druhy stability  označujú  stabilitu v nepoškodenom stave? 

 

A Stabilita tvaru a hmotnosti. 

B Stabilita ký lu. 

C Ohnutie plavidla. 

D Stabilita kurzu . 
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 110 09.0-19 Základné všeobecné znalosti C 

 

Ktoré sily urču jú  vzpriamenú polohu plavidla?  

 

A Sila strednej roviny plavid la.  

B Uhol náklonu plavidla.  

C Sila tiaže Fg a výtlak Fb. 

D Uhol vyváženia p lavidla.  

 

 110 09.0-20 Základné všeobecné znalosti D 

 

Ktorý bod je určujúci pre stabilitu plavid la? 

 

A Sila hmotnosti. 

B Výtlak. 

C Ťažisko vodorysky. 

D Metacentrum plavidla. 

 

 110 09.0-21 Základné všeobecné znalosti C 

 

Ako pôsobia voľné povrchy vo všeobecnosti na stabilitu plav idla?  

 

A Pozitívne. 

B Vôbec nepôsobia. 

C Negatívne. 

D Sotva badateľne. 
 

 

 
 


