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 120 02.0-01 7.1.3.31 B 

 

  Na plavid le pre suchý náklad sa prepravuje nebezpečný tovar v kusových zásielkach. Je povolené 

používať za predelmi chránenej oblasti prenosné ponorné čerpadlá, ktoré sú poháňané kvapalným 

palivom?  

 

 A Nie. 

 B Áno, ak bod vzplanutia kvapalného paliva je 55 °C alebo viac.  

 C Áno, ak sú zatvorené poklopy nákladového priestoru.  

 D Áno, ak kusové zásielky neobsahujú tovar triedy 1.  

 

 120 02.0-02 9.1.0.11.1 a) B 

 

  Čím musia byť ohraničené vpredu a vzadu nákladné priestory plavidla na suchý náklad, ktoré 

prepravujú nebezpečný tovar? 

 

 A Koferdamami. 

 B Vodotesnými kovovými predelmi.  

 C Pseudokoferdamami. 

 D  Drevenými prepážkami.  

 

 120 02.0-03 9.1.0.34.1 A 

 

  V akej minimálnej vzdialenosti musia byť umiestnené výfukové potrubia spaľovacích motorov od 

otvorov nákladných priestorov?  

 

 A 2,00 m. 

 B 2,50 m. 

 C 3,00 m. 

 D 1,00 m. 

 

 120 02.0-04 9.1.0.11.1 C 

 

  Každý nákladný priestor musí byť vpredu a vzadu ohraničený predelmi. Aké musia byť tieto 

predely? 

 

 A Plynotesné. 

 B Odolné voči striekajúcej vode. 

 C Vodotesné. 

 D Prachotesné. 

 

 120 02.0-05 9.1.0.11.3 B 

   

  Plavid lo na suchý náklad prepravuje nebezpečný tovar. Je povolené používať na zakryt ie 

nákladných priestorov plachty?  

 

  A Nie. 

  B Iba v prípade, ak sú plachty z ťažko horľavého materiálu.  

  C Iba v prípade že je nebezpečný tovar prepravovaný v  obaloch.   

  D Iba v prípade, že  je v nákladnom priestore namontovaný dodatočný ventilátor, aby zabránil 

kondenzácii.  
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 120 02.0-06 9.1.0.12.1 A 

 

  V mnohých prípadoch musí byť možné pri p lavidlách na suchý náklad, ktoré prepravujú 

nebezpečný tovar, mechanicky vetrať nákladné priestory. Aký veľký musí byť výkon odsávacích 

ventilátorov?     

 

  A  Všetky ventilátory musia byť schopné zabezpečiť výmenu objemu prázdneho priestoru päť 

krát za hodinu.   

  B Všetky ventilátory musia byť schopné zabezpečiť výmenu objemu prázdneho priestoru 

desať krát za hodinu.   

  C Na výkon ventilátorov sa nevzťahujú  žiadne požiadavky  

  D Závisí to od toho, či ventilátor odsáva z nákladného priestoru alebo či do nákladného 

priestoru vháňa čerstvý vzduch. 

 

 120 02.0-07 9.1.0.32.1 C 

 

  Môžu byť dvojité dná v oblasti nákladného priestoru prispôsobené na používanie ako  palivové 

tanky? 

 

  A Nie, je to zakázané.   

  B Nie, iba ak vydal  príslušný orgán osobitné povolenie. 

  C Áno, ak je výška min imálne  0,60 m a palivové potrubia a otvory týchto tankov nie sú 

umiestnené v nákladných priestoroch.  

  D Áno, ak je výška min imálne  0,50 m a palivové potrubia a otvory týchto tankov nie sú 

umiestnené v nákladných priestoroch.  

 

 120 02.0-08 9.1.0.40.1 D 

 

  Na tlačnom člne bez vlastného pohonu je prepravovaný nebezpečný tovar. Musia byť na palube 

požiarne  čerpadlá?  

 

  A Áno, minimálne dve stacionárne požiarne čerpadlá.  

  B Nie, nevyžaduje sa žiadne požiarne čerpadlo.  

  C Áno, aspoň jedno ručne ovládané požiarne alebo balastové čerpadlo v chránenej oblasti.  

  D Áno, jedno hasiace alebo balastové čerpadlo. 

  

 120 02.0-09 9.1.0.40.2 A 

 

  Strojovne sú vybavené stacionárnym hasiacim systémom. Odkiaľ musí byť možné uviesť do 

činnosti toto hasiace zariadenie?  

 

 A Z miesta mimo priestoru, ktorý sa ma chrániť.  

 B Z kormidelne. 

 C Od vchodu do strojovne.  

 D Z obytného priestoru. 
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 120 02.0-10 9.1.0.40.1 D 

 

  Čím musia byť vybavené potrubia hasiaceho systému, aby sa zabránilo úniku plynov z nákladných 

priestorov cez hasiaci systém do obytných a prevádzkových priestorov umiestnených mimo 

chránenej oblasti? 

 

 A Poklopom. 

 B Ventilom. 

 C Žeriavom. 

 D Nevratným pružinovým ventilom.  

 

 120 02.0-11 9.1.0.41.2 A  

 

  Aké zariadenia sa môžu používať na varenie na palube  plavidla na suchý náklad, ktoré prepravuje 

nebezpečný tovar? 

 

 A  Elektrické zariadenia.  

 B Plynové zariadenia.   

 C Zariadenia na kvapalné palivo. 

 D Zariadenia na kvapalné alebo tuhé palivo.  

 

 120 02.0-12 7.1.3.70.2 B 

 

Aká minimálna vzdialenosť musí byť dodržaná medzi nebezpečnými látkami a predmetmi triedy 1 

a anténami vysielačiek na palube plavid iel na suchý náklad prepravujúcich nebezpečný tovar?   

    

 A 3,00 m. 

 B 2,00 m. 

 C 4,00 m. 

 D 1,00 m. 

 

 120 02.0-13 9.1.0.74.3 D 

 

  Čo sa musí nachádzať na plavidle na suchý náklad v blízkosti každého východu z obytných 

priestorov a kormidelne? 

 

  A Informačná tabuľa s textom: „Prosím, okamžite zatvoriť dvere”.  

  B Informačná tabuľa s textom: „Otváranie bez povolenia veliteľa p lavidla povolené. Po  

otvorení dvere okamžite opäť zatvoriť.”  

  C  Informačná tabuľa s textom: „Neotvárať bez súhlasu veliteľa plavidla.“  

  D Popolník. 

 

 120 02.0-14 9.1.0.91.2 A 

 

  Aká je min imálna vzd ialenosť medzi bočnými stenami plavid la a bočnými stenami nákladného 

priestoru na plavidle pre suchý náklad, ktoré vyhovujú doplňujúcim požiadavkám ADN na stavbu 

plavidla s dvojitým trupom, ak nebolo vykonané zosilnenie trupu v porovnaní s dimenzovaním 

stanoveným v predpisoch pre stavbu, uverejnených uznanou klasifikačnou spoločnosťou?  

 

  A 0,80 m.  

  B 0,90 m.  

  C 1,00 m.  

  D 1,10 m.  
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 120 02.0-15 vymazaný  (29.03.2012)  

 

 120 02.0-16  vymazaný  (29.03.2012) 

 

 120 02.0-17 9.1.0.91.3 C 

  

  Aká musí byť výška dvojitého dna pri dvojplášťovom plav idle na suchý náklad, ktoré spĺňa 

dodatočné stavebné predpisy ADN na stavbu plavidiel s dvojitým trupom?  

 

  A Musí zodpovedať šírke dvojitého boku.  

  B Maximálne  0,50 m.  

  C Minimálne  0,50 m.  

  D Minimálne 0,60 m. 

 

 120 02.0-18 9.1.0.91.1 B 

 

  Ako musí byť skonštruovaná chránená oblasť plavidla  na suchý náklad, ktoré spĺňa dodatočné 

stavebné predpisy ADN na stavbu plavidiel s dvojitým trupom?  

 

  A Musí mať aspoň dvojité boky. 

  B Musí mať dvojité boky a dvojité dno. 

  C Musí mať v strojovni dvojité boky a dvojité dno.  

  D Musí mať min imálne dvojité boky a dvojité dná a v strojovni dvojité boky.   

 

 120 02.0-19 9.1.0.91.3 A 

 

  Aká veľká by mala byť vzdialenosť medzi podlahou plavidla a zbernou jamou pri plavid lách na 

suchý náklad, ktoré spĺňajú dodatočné stavebné predpisy ADN na stavbu plavidiel s  dvojitým 

trupom a sú vybavené zbernými jamami o obsahu  0,04 m
3 

?  

   

  A 0,40 m. 

  B 0,50 m. 

  C 0,30 m. 

  D 0,60 m.  

 

 120 02.0-20 vymazaný (2012).  

 

 120 02.0-21 vymazaný (2012).  

 

 120 02.0-22 vymazaný (2012).  

 

 120 02.0-23 vymazaný (2012).  
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 120 02.0-24 9.2.0.34.1 B 

 

  Kde sa musia podľa dohody ADN nachádzať výstupné otvory výfukového potrubia na námorných 

plavidlách, ktoré zodpovedajú predpisom  SOLAS Kapitola II -2, pravid lo 54?  

 

  A Minimálne 1,00 m od otvorov nákladných priestorov. 

  B Minimálne 2,00 m od otvorov nákladných priestorov. 

  C Musia sa vždy nachádzať za kormidelňou.   

  D Minimálne 3,00 m od otvorov nákladných priestorov. 

 

 120 02.0-25 9.1.0.41.2 A 

 

  Za akých predpokladov sú povolené podľa ADN zariadenia na varenie v kormideln i pri plav idlách 

na suchý náklad? 

 

  A Ak je podlaha kormidelne z kovu.  

  B Umiestnenie týchto zariadení nie je vôbec povolené. 

  C Ak je vzd ialenosť kormidelne od nákladných priestorov minimálne  4,00 m.   

  D Ak je vzd ialenosť kormidelne od nákladných priestorov minimálne  3,00 m.  

 

 120 02.0-26 9.1.0.17.2 C 

 

  Aké ustanovenia sa vzťahujú pri plavidlách na suchý  náklad  na dvere obytných priestorov, 

umiestnených smerom k nákladným priestorom?  

 

  A Nesmú mať okná. 

  B Musia mať vratný mechanizmus, ktorý okamžite po otvorení otvor uzavrie.  

  C Musia byť vybavené plynotesnými uzavierateľnými zariadeniami.  

  D Musia byť vybavené vodotesnými uzav ierateľnými zariadeniami.  

 

 120 02.0-27 7.1.2.0.3, 7.1.4.1.1, 7.1.4.1.3 A 

 

  Ktoré tvrdenie sa vzťahuje na prepravu látok triedy 7, s výnimkou látok UN 2912, 2913, 2915, 

2916, 2917, 2919, 2977, 2978 a 3321 - 3333? 

 

  A Môžu sa prepravovať iba v plavidlách s dvojitým trupom, ktoré spĺňajú dodatočné stavebné 

predpisy ADN.  

  B Môžu sa prepravovať iba v plavidlách, ktorých nákladné priestory sú vybavené oceľovým 

otvorom. 

  C Podľa dohody ADN sa môžu prepravovať v jedno aj dvoj trupových plavidlách.  

  D Môžu sa prepravovať iba v plavidlách, ktorých nákladné priestory sú vybavené hliníkovým 

otvorom. 
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 120 02.0-28 9.1.0.12.1 B 

 

Musí byť prepravený nebezpečný tovar, pre ktorý je predpísané dodatočné vetranie. Ako musia 

byť umiestnené otvory odsávacích potrubí? 

 

  A  Otvory odsávacích potrubí musia byť ukončené min imálne 1,00 m nad podlahou 

nákladného priestoru. 

  B Otvory odsávacích potrubí musia byť umiestnené vpredu a vzadu v  nákladnom  priestore a  

vzdialené od dna maximálne 50 mm.  

  C Otvory odsávacích potrubí musia byť umiestnené v prednej časti nákladného priestoru 

a byť vzdialené od dna min imálne 50 mm.  

  D Otvory odsávacích potrubí musia byť umiestnené v  zadnej časti nákladného priestoru a byť 

vzdialené od dna minimálne 50 mm.  

 

 120 02.0-29 9.1.0.20 D 

 

Môžu byť dvojité boky a dvojité dno na plavidle na prepravu suchého nákladu s dvojitými bokmi a 

dvojitým dnom použité ako balastné nádrže? 

 

  A Nie, dvojité boky slúžia ako  bezpečnostná zóna a preto musia vždy ostať prázdne. 

  B Nie, pokiaľ sa dvojité boky napln ia vodou môže dôjsť k narušeniu stability. 

  C Áno, ak je možné dvojité boky vyprázdniť za 30 minút. 

  D Áno, dvojité boky sa môžu uprav iť na príjem balastnej vody. 

 

 120 02.0-30 9.1.0.40.3 A 

 

Podľa oddielu 8.1.4 ADN  musia byť na plavidle na suchý náklad, ktoré prepravuje nebezpečný 

tovar dva dodatočné ručné hasiace prístroje. Kde musia byť umiestnené? 

 

  A V chránenej oblasti alebo v jej bezprostrednej blízkosti.  

  B Mimo chránenej oblasti.  

  C Z vonkajšej strane kormidelne. Takto ich v  prípade potreby môžu ľahko nájsť a použiť iné 

osoby.  

  D Na vhodnom mieste určenom odborníkom.  

 

 120 02.0-31 9.1.0.41.1 C 

 

  Musia byť podľa dohody ADN vypúšťacie otvory komínov vybavené nejakým zariadením?  

 

  A Áno, zariadením na zabránenie úniku iskier.  

  B Áno, zariadením na zabránenie vniknutiu vody. 

  C Áno, zariadením, ktoré zabraňuje ún iku iskier a vniknutiu vody. 

  D Nie, v dohode ADN nie sú pokyny k tejto otázke. 
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 120 02.0-32 9.1.0.52.1 D 

 

  Aké ustanovenia platia podľa dohody ADN pre elektrické zariadenia, ktoré sa nachádzajú na 

palube v chránenej oblasti plavid la na suchý náklad a nedajú sa vypnúť vypínačom umiesteným na 

centrálnom paneli?  

 

  A Musia zodpovedať typu „certifikovaná bezpečnosť”. 

  B Musia byť ohňovzdorné podľa IEC 60079-1A. 

  C Musia byť vodotesné, aby sa zabránilo skratu.  

  D Musia zodpovedať typu „obmedzené nebezpečenstvo výbuchu”. 
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 120 03.0-01 3.2.1, Tabuľka  A, 7.1.6.12 C 

 

  Na plavid le sa prepravuje UN 1435 ZINKOVÝ POPOL voľne ložený. Čo musíte urobiť počas 

plavby? 

 

 A Nechať otvorené okná a dvere. 

 B Utesniť nákladné priestory tak, aby neunikal žiaden plyn. 

 C Vetrať priľahlé p riestory nákladných priestorov v ktorých sa nachádza zinkový popol. 

 D Odplynovať nákladové priestory každú pol hodinu. 

 

 120 03.0-02 7.1.4.12.1 D 

 

  Na plavidle typu  Ro-Ro sú naložené dopravné prostriedky. Koľkokrát za hodinu sa musí vymeniť 

vzduch v nákladnom priestore? 

 

 A 30x. 

 B 20x. 

 C 10x. 

 D   5x. 

 

 120 03.0-03 3.2.1, Tabuľka A, 7.1.6.12 C 

 

  Na plavid le sa prepravuje v kusových zásielkach látka UN 2211 POLYMEROVÉ GUĽÔČKY, 

ROZPÍNATEĽNÉ. Kedy sa musia vetrať nákladné priestory? 

 

 A Vždy keď je tovar naložený do nákladného priestoru.   

 B Počas plavby každú hodinu počas 15 minút.  

 C Ak nameraná koncentrácia p lynov prevyšuje 10%  dolnej hranice výbušnosti. 

 D Ak nameraná koncentrácia p lynov neprevyšuje 10% dolnej hranice výbušnosti. 

 

 120 03.0-04 3.2.1, Tabuľka A, 7.1.6.12 A 

 

  Na plavid le sa prepravuje voľne ložené, nebalené UN 1408 FERROSILICIUM. Pri meraní je 

zistená koncentrácia plynov viac ako 10 % dolnej hranice výbušnosti. Ako sa musia vetrať 

nákladné priestory? 

 

 A  Na plný výkon ventilátorov.   

 B Ventilátormi p repnutými do pohotovostného režimu.  

 C Každú hodinu po dobu 15 minút. 

 D Raz za 8 hodín. 
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 120 03.0-05 3.2.1, Tabuľka A, 7.1.6.12 A 

 

  Plavid lo pre suchý náklad so 4 nákladnými priestormi p repravuje  300 t UN 1408 

FERROSILICIUM v nákladnom priestore číslo 2. Ktoré nákladné priestory alebo priľah lé 

priestory sa musia počas plavby vetrať? 

 

 A Nákladný priestor 2 a všetky priľahlé nákladné priestory a ostatné priľahlé priestory. 

 B Nákladný priestor 2.  

 C Všetky nákladné priestory, t.j. 1, 2, 3 a 4.  

 D Pri preprave tohto tovaru voľne loženého nie je potrebné vetrať.  

 

 120 03.0-06 3.2.1, Tabuľka A, 7.1.6.12 D 

 

  Na plavidle je prepravovaný UN 1398 KREMIČITAN HLINITÝ, PRÁŠKOVÝ, 

NEPOTIAHNUTÝ voľne ložený. Meraním koncentrácie bolo zistené, že je koncentrácia plynu  

prevyšuje 10 % dolnej hranice výbušnosti. Čo sa musí urobiť s  nákladnými priestormi?  

 

 A Nákladné priestory sa musia vetrať.  

 B Nákladné priestory sa musia vetrať pomocou ventilátora.  

 C Nákladné priestory nie je potrebné vetrať.  

                       D Nákladné priestory sa musia vetrať na plný výkon ventilátorov. 

 

 120 03.0-07 3.2.1, Tabuľka A, 7.1.6.16 C 

 

  Musíte vyložiť  UN 2211 POLYMÉROVÉ GUĽÔČKY, ROZPÍNATEĽNÉ, voľne ložené. Ktoré z 

nasledujúcich opatrení sa musí urobiť pred začatím vykládky? 

 

 A Okná a dvere obytného priestoru musia byť hermeticky zatvorené z dôvodu unikajúcich  

jedovatých látok.    

 B Veliteľ p lavidla musí merať koncentráciu plynu v  priľahlých nákladných priestoroch. 

                       C Príjemca musí merať koncentráciu plynu v  priľahlých nákladných priestoroch. 

 D Príjemca musí merať jedovatosť v priľahlých nákladných priestoroch. 

 

 120 03.0-08 3.2.1, Tabuľka A, 7.1.6.16 D 

 

  Musíte vyložiť látku UN 2211 POLYMÉROVÉ GUĽÔČKY, ROZPÍNATEĽNÉ, voľne ložené. 

Aká je povolená koncentrácia plynov, aby bolo možné začať s  vykládkou?   

 

 A  Pod 10 % dolnej hranice výbušnosti. 

 B Pod 20 % dolnej hranice výbušnosti. 

 C Pod 40 % dolnej hranice výbušnosti. 

 D Pod 50 % dolnej hranice výbušnosti. 
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 120 03.0-09 3.2.1, Tabuľka A, 7.1.6.12, 7.1.6.16 A 

 

  Máte naložiť UN 2211 POLYMÉROVÉ GUĽÔČKY, ROZPÍNATEĽNÉ, voľne ložené. Kedy 

musí byť vykonané meranie koncentrácie plynov? 

 

 A Bezprostredne po nakládke a potom o hodinu neskôr.  

 B Každých 8 hodín po nakládke.  

 C Počas nakládky, do hodiny po nakládke a potom hodinu pred vykládkou.   

 D Počas prepravy sa nemusí vykonať meranie.  

 

 120 03.0-10 3.2.1, Tabuľka A, 7.1.6.12 B 

 

  Plavid lo pre suchý náklad prepravuje UN 2211 POLYMÉROVÉ GUĽÔČKY, ROZPÍNATEĽNÉ, 

voľne ložené. Počas prepravy musí byť zmeraná koncentráciu plynov v nákladných priestoroch 

v ktorých sa nachádzajú granulované rozpínateľné polymérové guľôčky. Aké opatrenia musia byť 

prijaté ak  koncentrácie p lynov prevyšujú 20 % dolnej hran ice výbušnosti.?   

 

 A Musí sa informovať príslušný orgán. 

 B Nákladné priestory sa musia vetrať.  

 C Treba informovať príjemcu nákladu alebo nakladača. 

 D Nemusia sa urobiť žiadne dodatočné opatrenia, maximálna medzná hodnota je pri 50 % 

dolnej hranice výbušnosti. 

 

 120 03.0-11 3.2.1, Tabuľka A, 7.1.6.12 D 

  

  Je prepravovaná látka UN 1408 FERROSILICIUM, voľne ložená. Kedy musí byť za normálnych 

podmienok zmeraná koncentráciu plynov v nákladných priestoroch?    

 

  A Nikdy. 

  B Bezprostredne po nakládke, o hodinu neskôr a potom každých 8 hodín. 

  C Bezprostredne po nakládke, potom o hodinu neskôr a o hodinu. 

  D Bezprostredne po nakládke a potom o hodinu neskôr.  

 

 120 03.0-12 7.1.4.15.1 D 

 

  V akých prípadoch podľa dohody ADN nemusia byť čistené nákladné priestory pri preprave voľne 

ložených látok?  

 

 A Ak bol predtým naložený tovar triedy 4.1.  

 B Ak bol predtým naložený tovar triedy 4.2.   

 C Ak bol predtým naložený tovar triedy 4.3.  

 D Ak je nový náklad taký istý ako predchádzajúci.  
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 120 03.0-13 3.2.1, Tabuľka A, 7.1.6.12 A 

 

  UN 3101 ORGANICKÝ  PEROXID TYP B, KVAPALNÝ, je prepravovaný na plavidle pre suchý 

náklad. Musia byť obytné priestory vetrané vzhľadom k povahe prepravovaného nákladu?  

 

 A Nie, nie je to nutné. 

 B Áno, pri tomto tovare je to predpísané. 

 C Nie, iba ak je tovar naložený ako voľne ložený.  

 D Áno, keď tovar unikol.  

 

 120 03.0-14 7.1.4.15.1 B 

 

  Po vykládke je nákladný priestor znečistený tovarom triedy 9. Čo sa musí urobiť?  

 

 A Nákladový priestor sa musí vyčistiť špeciálnym na to určeným prostriedkom, skôr než sa 

prevezme nový náklad.  

 B Nákladný priestor sa musí dôkladne vyčistiť, okrem prípadu, ak nový náklad je taký istý 

ako predchádzajúci a prepravuje sa voľne ložený (sypaný). 

 C Nákladný priestor sa musí dôkladne vyčistiť, najmä vtedy, ak nový náklad pozostáva z 

tovaru triedy 8. 

 D Nákladný priestor vždy musí najskôr dekontaminovať špeciálna čistiaca organizácia, skôr 

než sa prijme nový náklad.  

 

 120 03.0-15 3.2.1, Tabuľka A, 7.1.6.11 C 

 

  UN 2506 HYDROGENSÍRAN AMÓNNY je prepravovaný ako voľne ložený (sypaný). Aké 

opatrenia musia byť vykonané vzhľadom k nákladným priestorom?  

 

 A Pred začiatkom nakládky sa musia nákladové priestory  minimálne hodinu dodatočne 

vyvetrať.  

 B Pred začiatkom nakládky sa musia nákladové priestory extra vysušiť.  

 C Vnútorné plochy nákladných priestorov musia byť vyložené antikorozívnym materiálom 

alebo antikorozívne povrchovo upravené.   

 D Vnútorné plochy nákladového priestoru musia byť vyložené alebo ošetrené tak, že je 

vylúčené presiaknutie  nákladom.  

 

 120 03.0-16 3.2.1, Tabuľka A, 7.1.6.11 D 

 

  UN 1334 NAFTALÉN, SUROVÝ je prepravovaný ako voľne ložený (sypaný). Aké opatrenia 

musia byť vykonané vzhľadom k nákladným priestorom?  

 

 A Pred začiatkom nakládky sa musia nákladné priestory tak utrieť do sucha, že sa v 

nákladných priestoroch nenachádza žiadna voda. 

 B Pred začiatkom nakládky sa musia nákladné priestory  prevetrať inertným plynom tak,                                  

že počas nakládky nevzn ikne nebezpečná situácia s ohňom.   

 C Vnútorné plochy nákladného priestoru musia byť vyložené alebo ošetrené tak, že je 

vylúčená korózia pôsobením nákladu. 

 D Vnútorné plochy nákladných priestorov musia byť vyložené alebo upravené tak, aby bolo 

vylúčené presiaknutie nákladu.  
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 120 03.0-17 7.1.3.51.4 B 

 

  Plavid lo na suchý náklad prepravuje výbušné látky a predmety. Čo je potrebn é urobiť so všetkými 

elektrickými zariadeniami v nákladných priestoroch? 

 

 A Musia sa odstrániť z chránených oblastí. 

 B Musia byť bez napätia a chránené proti zapnutiu. 

 C Elektrické zariadenia, ktoré sa bežne nachádzajú v nákladných priestoroch, sa musia  

odstrániť.  

 D Počas nakládky a vykládky musia byť v nákladových priestoroch bez napätia. 

 

 120 03.0-18 7.1.4.12.2 C 

 

  Plavid lo pre suchý náklad prepravuje niekoľko kontajnerov s  nákladom triedy 5.2. Kedy musia byť 

otvorené nákladné priestory vetrané?  

 

 A Pri preprave tohto nákladu musia byť nákladné priestory vetrané vždy. 

 B Na kontajnerovom plav idle s otvorenými nákladným priestorom sa nákladné priestory 

nemusia vetrať.  

 C Nákladné priestory musia byť vetrané v prípade poškodenia kontajnera alebo úniku jeho  

obsahu. 

 D Pri preprave tohto nákladu musia byť nákladné priestory vetrané iba počas nakládky  

a vykládky.   

  

 120 03.0-19 7.1.4.12.2 D 

 

  Plavid lo pre suchý náklad prepravuje niekoľko kontajnerov s  nákladom triedy 3. Je podozrenie na 

poškodenie jedného z kontajnerov. Aké opatrenia musia byť prijaté na plavid le?  

 

 A Otvory strojovní, ako aj dvere a okná obytných priestorov sa musia okamžite zatvoriť.  

 B Kontajner musí byť celý zakrytý plachtou.  

 C Kontajner musí obliaty vodou, aby sa ochladil.  

 D Nákladný priestor sa musí vetrať.  
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 120 06.0-01 5.2.2.2.2 D 

 

 
 

    (žltá/biela/čierna) 

 

 

  Aký význam má uvedená bezpečnostná značka?  

 

 A Príslušný nebezpečný tovar je horľavý (kvapalné látky).  

 B Príslušný nebezpečný tovar je horľavý (pevné látky).  

 C Príslušný nebezpečný tovar je žieravý.  

 D Príslušný nebezpečný tovar je rád ioaktívny.  

 

 120 06.0-02 3.3.1 Osobitné ustanovenie 800 C 

 

  Plavid lo prepravuje olejnaté semená, pomleté semená a kalové koláče, obsahujúce rastlinný olej, 

ktoré sú ošetrené rozpúšťadlami a nie sú samozápalné. Podlieha tento tovar ADN?  

 

 A Rastlinné produkty nie sú nebezpečný tovar, pretože sa nespomínajú v dohode  ADN.  

 B Áno, v každom prípade, aj keď sú pripravené a ošetrené tak, že sa počas prepravy nemôžu  

uvoľňovať žiadne nebezpečné plyny v nebezpečných množstvách. 

 C V zásade áno, ale ak sú pripravené a ošetrené tak, že sa počas prepravy nemôžu uvoľňovať 

žiadne nebezpečné plyny v nebezpečných množstvách a je to potvrdené v prepravnom 

doklade, nepodliehajú dohode ADN.  

 D Áno, iba ak sa pred nakládkou skladovali aspoň tri dni na čerstvom vzduchu.   

 

 120 06.0-03 5.2.2.2.2, 5.3.4 C 

 

  Kusové zásielky môžu byť označené bezpečnostnými značkami RID, ADR a IMDG-Code. Kde sa 

nachádza informácia o tom, aký je význam týchto bezpečnostných značiek?  

 

 A V prílohe 3 CEVNI.  

 B V prepravných dokumentoch podľa oddielu 5.4.1. ADN 

 C V časti 5 dohody ADN.  

 D V osvedčení o schválení. 
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 120 06.0-04 5.2.2.2.2 C 

 

  Akou bezpečnostnou značkou je označená kusová zásielka, ktorá obsahuje horľavé kvapalné látky 

triedy 3?  

 

A (čierna/biela).  

 

B ( čierna/biela/červená).  

 

C (čierna/červená).  

 

D ( čierna/biela/červená).  
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 120 06.0-05 5.2.2.2.2 C 

 

  Aká bezpečnostná značka plat í pre nebezpečný tovar triedy 4.3?  

 

A (čierna/oranžová).  

 

B ( čierna/biela/červená).  

 

C (biela alebo čierna/modrá).  

 

D ( čierna/biela/červená).  

 

 120 06.0-06 5.2.2.2.2 D 

 

  Aký význam má zobrazená bezpečnostná značka?  

 

(čierna/červená/žltá).  

 

 A  Výbušná. 

 B Horľavá (horľavé pevné látky).  

 C Samozápalné látky.  

 D Organický peroxid.  
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 120 06.0-07 1.1.3.6.1 A 

 

  Plavid lo prepravuje kusové zásielky s UN 1428 SODÍK, trieda 4.3, obalová skupina I. Aká je 

povolená maximálna hmotnosť týchto obalov, v prípade použitia bodu 1.1.3.6.2 ADN?  

 

 A 300 kg.  

 B Pre túto látku neplat ia žiadne vyňaté množstvá.  

 C 3 000 kg.  

 D 30 000 kg. 

  

 120 06.0-08 1.1.3.6.1, 3.2, Tabuľka A  B 

 

  Plavid lo prepravuje kusové zásielky s UN 3102 ORGANICKÝ PEROXID TYP B, PEVNÝ, trieda 

5.2. Aká je povolená maximálna hmotnosť týchto obalov, v prípade použitia bodu 1.1.3.6.2 ADN?  

 

 A 300 kg.  

 B Oslobodené množstvo pre túto látku nie je stanovené. 

 C 3 000 kg.  

 D Pre triedu 5.2 neplatí žiadne obmedzené množstvá. 

 

 120 06.0-09 1.1.3.6.1 A 

 

  Plavid lo prepravuje kusové zásielky so  žieravými látkami triedy 8, obalová skupina III. Aká je 

povolená maximálna hmotnosť týchto obalov, v prípade použitia bodu 1.1.3.6.2 ADN?  

 

 A 3 000 kg.   

 B 300 kg.  

 C 30 000 kg.  

 D Pre triedu 8 neplatia žiadne vyňaté množstvá. 

 

 120 06.0-10 8.3.1 D 

 

  Okrem 1 000 t pásovej ocele náklad prepravovaný na plavidle obsahuje 30 t UN 1830 KYSELINA 

SÍROVÁ v kusových zásielkach (trieda 8). Môžete na palubu zobrať osoby, ktoré nepatria k 

posádke, normálne na plav idle nežijú alebo sa na plavidle nenachádzajú zo  služobných dôvodov?  

 

 A V danom prípade áno, pretože nepotrebujem žiadne osvedčenie o schválení na prepravu 

kyseliny sírovej a kyselina n ie je ani horľavá ani výbušná.  

 B Áno, iba s dovolením majiteľa p lavidla.  

 C Áno, s výhradou osobitného povolenia od príslušného orgánu. 

 D Preprava takýchto osôb je zakázaná.  

 

 120 06.0-11 7.1.5.4.3 B 

 

  Plavid lo je označené tromi modrými kužeľmi. Aká minimálna vzdialenosť musí byť dodržaná od 

osídlených oblastí, a skladovacích nádrží, ak plavidlo kotví mimo miesta schváleného príslušným 

orgánom? 

 

 A           50 m. 

 B   100 m. 

 C   500 m. 

 D 1000 m. 
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120 06.0-12 7.1.4.3.1 A 

 

  Je povolené nakladať tovar triedy 6.1 a 8 spoločne do rovnakého nákladného priestoru  v IBC 

nádobách?  

 

 A Áno, za predpokladu, že je od seba oddelený horizontálne minimálne 3,00 m a nie je 

uložený na seba.  

 B Áno, môžu byť spolu uložené bez akýchkoľvek podmienok.  

 C Nie, tovar týchto dvoch tried musí byť oddelený vodotesnými predelmi nákladného 

priestoru.  

 D Nie, tovar triedy 6.1 sa nikdy nesmie nakladať do jedného nákladného priestoru s tovarmi 

ostatných tried.   

 

 120 06.0-13 7.1.4.3.4 A 

 

  Je povolené naložiť do to istého nákladného priestoru tovar triedy 1 rôznych skupín znášanlivosti?  

 

 A Áno, ak to vyplýva z tabuľky uvedenej v bode 7.1.4.3.4.  

 B Nie.  

 C Spoločná nakládka n ie je zakázaná, avšak treba dbať na predpisy o ukladaní.  

 D Iba so súhlasom špecialistu na výbušniny.  

 

 120 06.0-14 7.1.4.3.3 D 

 

  Plavid lo prepravuje tovar triedy 1 v drevených krabiciach, pre ktorý je v tabuľke A oddielu 3.2.1 

predpísané označenie troma modrými kužeľmi alebo troma modrými svetlami. Je povolené 

nakladať do toho istého nákladného priestoru tovar 6.2?  

 

 A Nie, tovar týchto tried sa nemôžu prepravovať na jednom a tom istom plavid le.  

 B Áno, ak to povoľujú skupiny znášanlivosti. 

 C Nie, iba so súhlasom odborníka.  

 D Áno, ak sú od seba oddelené v odstupe minimálne 12,00 m.  

 

 120 06.0-15 7.1.4.3.2 C 

 

  Je povolené spoločne nakladať do toho istého nákladného priestoru kusové zásielky s  UN 1614 

KYANOVODÍK, STABILIZOVANÝ a kusové zásielky s UN 2309 OKTADIEN?  

 

 A Nie, tovar týchto tried sa nesmie prepravovať na rovnakom plav idle.  

                     B        Áno, ak je dodržaný horizontálny odstup minimálne 3 m.  

 C Nie, nezáv isle od ich množstva nebezpečný tovar, pre ktorý je v oddiely 3.2.1, tabuľky A, 

stĺpca 12 predpísané označenie 2 modrými kužeľmi, nesmie byť uložený do toho istého 

nákladného priestoru s horľavými látkami, pre ktoré je v oddieli 3.2.1, tabuľky A, stĺpca 12 

predpísané označenie 1 modrým kužeľom alebo svetlom.  

 D Áno, pre tieto dva druhy tovarov neexistuje žiadny zákaz spoločnej nakládky.  
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 120 06.0-16 7.1.4.3, 7.1.4.4, 7.1.4.5 C 

 

  Pri preprave nebezpečného tovaru v kusových zásielkach sa používajú ustanovenia, ktoré sa týkajú  

spoločnej nakládky. Kde v dohode ADN sa nachádzajú tieto ustanovenia?  

 

 A V tabuľke A, oddielu 3.2.1 

  B V tabuľke C, oddielu 3.2. 1 

 C V odseku 7.1.4.3 až 7.1.4.5.  

 D V odseku 1.1.3.1 až 1.1.3.6. 

 

 120 06.0-17 7.1.4.3 D 

 

  Je povolené ukladať vedľa seba kusové zásielky, ktoré obsahujú rôzne nebezpečné tovary?  

 

 A Áno, ale bezpečnostné značky musia byť viditeľné.  

 B Nie, v princípe to nie je možné.  

 C Áno, platí iba zákaz ukladania na seba.  

 D Áno, iba ak sú dodržané ustanovenia, ktoré sa týkajú zákazu spoločnej nakládky.  

 

 120 06.0-18 7.1.4.1.1 B 

 

 Jednoplášťové plavidlo s osvedčením o schválení má prijať na palubu nasledujúce látky a 

predmety triedy 1 v súlade s ustanoveniami dohody ADN: 

 - 20 t UN 0340 NITROCELULÓZA  (klasifikačný kód 1.1D)  

 -   5 t UN 0131 ZAPAĽOVAČE, ŠNÚRA (klasifikačný kód 1.4S)  

 - 10 t UN 0238 RAKETY NA VYSTREĽOVA NIE LANA (klasifikačný kód 1.2G)  

 Môže byť tento náklad prepravený pri dodržaní obmedzenia prepravovaného množstva?  

 

 A Áno, podľa tabuľky obmedzenia prepravovaného množstva pre triedu 1 nebola prekročená 

povolená maximálna hmotnosť.  

 B Nie, jeden z 3 d ruhov nákladu prekračuje maximálnu čistú hmotnosť.  

 C Áno, ak je nitrocelulóza uložená v  najvzdialenejšom prednom nákladnom priestore a  

zápalné šnúry v najvzdia lenejšom zadnom nákladnom priestore.  

 D Áno, obmedzenie množstva pre tieto látky n ie je predpísané. 

 

 120 06.0-19 7.1.5.2 A 

 

  Na plavid le sú naložené výbušné látky a predmety, pre ktoré je v stĺpci 12 tabuľky A kap. 3.2 

predpísané označenie troma modrými kužeľmi/troma modrými svetlami. Aký min imálny odstup 

musí počas plavby dodržať takéto plavidlo od iných plavid iel, pokiaľ je to možné?  

 

 A   50 m.  

 B 100 m.  

 C   10 m  

 D   20 m. 
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 120 06.0-20 1.1.3.6.1, 3.2.1, tabuľka A  A 

 

  Plavid lo pre suchý náklad má prijať na palubu kusové zásielky obsahujúce 25 t UN 1223 

KEROSIN (v oceľových sudoch). Je potrebné označiť plavidlo, s prihliadnutím na povahu 

prepravovaného nebezpečného tovaru, modrým svetlom/ modrým kužeľom? 

 

 A Nie, pre KEROSIN n ie je predpísané žiadne označenie.  

 B Nie, pretože hrubá hmotnosť nákladu neprekročí 25 t.  

 C Áno, všetky plavidlá, ktoré prepravujú tovar triedy 3, musia byť označené jedným modrým 

kužeľom/modrým svetlom.  

 D Áno, pretože je prekročená hrubá hmotnosť 3000 kg.  

 
 120 06.0-21 1.1.3.6.1, 3.2.1, tabuľka A  A 

 

  Plavid lo pre suchý náklad má prijať na palubu kusové zásielky 30 t UN 1263 FARBA alebo 

FARBE PRÍBUZNÝ MATERIÁL, obalová skupina I (v oceľových sudoch).  Je potrebné  označiť 

plavidlo, s prihliadnutím na povahu prepravovaného nebezpečného tovaru modrým 

svetlom/modrým kužeľom?  

 

 A Áno, pretože hrubá hmotnosť tohto nákladu presahuje 300 kg.  

 B Áno, všetky plavidlá, ktoré prepravujú tovar triedy 3, musia byť označené jedným modrým 

kužeľom/modrým svetlom.  

 C Nie, kvôli tomuto dodatočnému nákladu nie je potrebné plavidlo osobitne označiť.  

 D Nie, označenie modrým kužeľom/modrým svetlom je potrebné iba na tankových 

plavidlách. 

 

 120 06.0-22 Oddiel. 3.2.1 tabuľka A, 7.1.4.1.1 D 

 

  Jednoplášťové plavidlo pre suchý náklad, s  osvedčením o schválení, prepravuje kusové zásielky 

UN 3101 ORGANICKÝ PEROXID, TYP B, KVAPALNÝ. Aké maximálne množstvo tejto látky 

je povolené prepravovať? 

 

 A 300 000 kg.  

 B 100 000 kg.  

 C   50 000 kg.  

 D    15 000 kg. 

 

 120 06.0-23 Všeobecné základné znalosti A 

 

  Prečo sa kusové zásielky označujú bezpečnostnými značkami?  

 

 A  Symboly umožňujú predovšetkým zistiť nebezpečenstvo, ktoré predstavuje nebezpečný 

tovar. 

 B Príjemca musí vedieť, ktorá kusová zásielka je p re neho určená. 

 C Veliteľ p lavidla musí byť upozornený na to, že môže na palubu plavid la naložiť iba  kusové 

zásielky označené bezpečnostnými značkami.  

 D Označenie kusových zásielok bezpečnostnými značkami má predovšetkým uľahčiť coln é 

odbavenie pri cezhraničných prepravách.   
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 120 06.0-24 5.2.2.2.2 B 

 

  Ktorá z nasledujúcich bezpečnostných značiek poukazuje na žieravé nebezpečné vlastnosti  

kusovej zásielky?  

A (čierna/biela). 

 

B ( čierna/biela). 

 

C ( čierna/biela). 

 

D (čierna/žltá). 
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 120 06.0-25 5.2.2.2.2 A 

 

  Ktorá z nasledujúcich bezpečnostných značiek poukazuje na jedovaté nebezpečné vlastnosti  

kusovej zásielky?  

 

A ( čierna/biela). 

 

B ( čierna/žltá). 

 

C ( čierna/biela /červená).  

 

D ( čierna/biela). 

 

 120 06.0-26 5.2.2.2.2, 5.3 C 

 

  Kde v dohode ADN sa nachádzajú vzory bezpečnostných značiek, predpísané medzinárodnými 

predpismi?  

 

 A V časti 1, odd. 1.2.1.  

 B V oddieli  3.2.2, Tabuľka B. 

 C V kapitole 5.2 a 5.3. 

 D V pododseku 7.1.5.0.2. 
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 120 06.0-27 5.2.2, 3.2.1, Tabuľka A  A 

 

  Na kusovej zásielke sú umiestnené dve rozdielne bezpečnostné značky. Čo to znamená?  

 

 A  Táto kusová zásielka predstavuje niekoľko druhov nebezpečenstva.   

 B Túto kusovú zásielku je povolené prepravovať iba v  prístavnej oblasti,  ale nie na hlavnom 

toku.  

 C Spoločná nakládka s  iným nebezpečným tovarom je zakázaná.   

 D Polícia musí byť informovaná o tejto preprave nebezpečných vecí. 

 

 120 06.0-28 Všeobecné základné vlastnosti A 

 

  Okrem nebezpečenstva vzniku  požiaru, n iektoré látky triedy 3 p redstavujú ešte ďalšie 

nebezpečenstvo. Ako môže byť uvedené na obale toto ďalšie nebezpečenstvo? 

 

 A  Prostredníctvom označenia kusovej zásielky doplňujúcimi bezpečnostnými značkami.  

 B Prostredníctvom príslušného zápisu v prepravnom doklade. 

 C Prostredníctvom označenia UN číslom nebezpečného tovaru v  podobe tlačených znakov 

s minimálnou výškou 3 cm nad bezpečnostnou značkou. 

 D Vyznačením (podčiarknutím červenou farbou) ďalšieho nebezpečenstva v písomných 

pokynoch.   

 

 120 06.0-29 7.1.4.4.2 B 

  

  Za akých podmienok je možné ukladať do rovnakého nákladného priestoru látky tried 6.1 a 8, 

naložené do rôznych kontajnerov s uzavretými kovovými stenami?  

 

 A V žiadnom prípade sa nemôžu uložiť do rovnakého nákladného priestoru. 

 B Vždy, bez ďalších podmienok.  

 C Tovary rozdielnych tried musia byť od seba oddelené v horizontálnom odstupe minimálne 

3,00 m. 

 D Môžu sa ukladať do rovnakého nákladného priestoru iba, keď sa neuložia na seba.  

 

 120 06.0-30 7.1.4.3.3, 7.1.4.14.2, 7.1.4.14.3 C 

 

  UN 1716 ACETYLBROMID je naložený v kusových zásielkach. Ktoré z nasledujúcich tvrdení 

nie je pravdivé? 

 

 A Kusové zásielky s ACETYLBROMIDOM musia byť uložené min imálne 1,00 m od  

obytných priestorov, strojovní, kormidelne a od zdrojov tepla.  

 B Kusové zásielky musia byť uložené vo vzdialenosti minimálne 12 m od ostatných 

nebezpečných tovarov, pre ktoré je označenie troma modrými kužeľmi alebo svetlami.  

 C Kusové zásielky s ACETYLBROMIDOM  musia byť uložené oddelene od ostatných 

kusových zásielok, ktoré neobsahujú nebezpečný tovar. 

 D Kusové zásielky musia byť chránené pred nepriazn ivými vplyvmi počasia.  
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 120 06.0-31 1.1.3.6.1, 3.2.1, Tabuľka A  C 

 

  Plavid lo prepravuje UN 1428 SODÍK v kusových zásielkach. Aké maximálne množstvo môže  byť 

prepravované v obaloch bez uplatnenia dohody ADN?  

 

 A 50 kg. 

 B Pre triedu 4.3 nie je stanovené oslobodené množstvo. 

 C 300 kg. 

 D 5 000 kg. 

 

 120 06.0-32 7.1.4.1.1 B 

 

  Nebezpečný tovar triedy 2 s číslom bezpečnostnej značky 2.3 musí byť prepravený vo voľne 

loženom stave, samostatne.  Aká je povolená maximálna celková hrubá hmotnosť, ak sa nejedná o 

dvojplášťové plavidlo v súlade s požiadavkami dohody ADN?  

 

 A   50 000 kg. 

 B 120 000 kg. 

 C 300 000 kg. 

 D Neobmedzená. 

 

 120 06.0-33 5.2.2.2.2 B 

 

(červená, biela, čierna) 

 

  Čo znamená uvedená bezpečnostná značka?  

 

 A Príslušný nebezpečný tovar  je horľavá látka (kvapalina).  

 B Príslušný nebezpečný tovar je horľavá látka (tuhá látka). 

 C Príslušný nebezpečný tovar vyvíja pri styku s vodou horľavé plyny. 

 D Príslušný nebezpečný tovar je výbušná látka alebo predmet.  

 

 120 06.0-34 5.2.2.2.2 A 

 

(zelená, čierna) 

 

  Čo znamená uvedená bezpečnostná značka?  

 

  A  Príslušný nebezpečný tovar je nehorľavý, nejedovatý plyn. 

 B Príslušný nebezpečný tovar je organický peroxid.  

 C Príslušný nebezpečný tovar je žieravá látka.  

 D Príslušný nebezpečný tovar je jedovatá látka.  
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 120 06.0-35 5.2.2.2.2 B 

 

 
 

    (čierna, biela). 

 

  Čo znamená uvedená bezpečnostná značka?  

 

 A Príslušný nebezpečný tovar  je nehorľavý plyn.  

 B Príslušný nebezpečný tovar  je žieravá látka.  

 C Príslušný nebezpečný tovar  je organický peroxid.  

 D Príslušný nebezpečný tovar  je jedovatá látka.  

 

 120 06.0-36 5.2.2.2.2 B 

 

 
 

    (biela, čierna). 

 

 Čo znamená uvedená bezpečnostná značka?  

 

 A Príslušný nebezpečný tovar  vyvíja pri styku s vodou horľavé plyny.  

 B Príslušný nebezpečný tovar  je infekčná látka.  

 C Príslušný nebezpečný tovar  je jedovatá látka.  

 D Príslušný nebezpečný tovar  sa nesmie nakladať s iným tovarom na rovnaké plavid lo.  
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 120 06.0-37 5.2.2.2.2 D 

 

  Ktorá bezpečnostná značka znamená, že kusová zásielka obsahuje samozápalné látky?  

 

 

A (oranžová/čierna).  

 

B (červená/čierna).  

 

C (červená/biela/čierna). 

 

D ( červená/biela/čierna).  
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 120 06.0-38 5.2.2.2.2 D 

 

  Akou bezpečnostnou značkou musí byť označená kusová zásielka, ktorá obsahuje žieravé látky?  

 

 

A  (oranžová/čierna). 

 

B  (červená/biela/čierna).  

 

C  (biela/čierna). 

 

D  (biela/čierna). 
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 120 06.0-39 5.2.2.2.2 B 

 

  Akou bezpečnostnou značkou musia byť označené kusové zásielky obsahujúce okysličovacie 

látky?  

 

 

A  (červená/biela/čierna).  

 

B  (žltá/čierna). 

 

C  (biela/čierna). 

 

D  (biela/čierna). 
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 120 06.0-40 5.2.2.2.2 C 

 

  Akou bezpečnostnou značkou musia byť označené kusové zásielky, ktoré obsahujú  horľavé tuhé 

látky?  

 

A  (biela/čierna). 

 

B  (biela/čierna). 

 

C  (červená/biela/čierna).  

 

D  (červená/biela/čierna).  
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 120 06.0-41 5.2.2.2.2 B 

 

  Akou bezpečnostnou značkou musia byť označené kusové zásielky, ktoré  obsahujú horľavé 

plyny? 

 

A       ( oranžová/čierna).  

 

B ( červená/čierna).  

 

C (modrá/biela alebo čierna).  

 

D ( žltá/čierna). 
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 120 06.0-42 5.2.2.2.2 A 

 

  Akou bezpečnostnou značkou musia byť označené kusové zásielky, ktoré obsahujú výbušné látky? 

 

 

A ( oranžová/čierna).  

 

B ( červená/čierna).  

 

C ( červená/biela/čierna).  

 

D ( červená/biela/čierna).  

 

 120 06.0-43 7.1.4.3.3 A 

 

  Plavid lo prepravuje kusové zásielky obsahujúce látky triedy 6.1 a kusové zásielky obsahujúce 

látky 5.2, pre ktoré je v  tabuľke A oddiele 3.2.1 predpísané označenie 3 modrými kužeľmi alebo 

svetlami. Je povolená nakládka týchto kusových zásielok do jedného nákladného priestoru? 

 

 A Áno, ak je vzdialenosť medzi kusovými zásielkami minimálne 12 m.  

 B Nie, je to zakázané, pretože kusové zásielky s tovarom triedy 6.1 musia byť označené 

minimálne dvoma modrými ku žeľmi alebo dvoma modrými svetlami.  

 C Áno, ak sú kusové zásielky uložené v kovových kontajneroch s uzavretými stenami.   

 D Nie, je zakázané mať na p lavidle tovary triedy 6.1 a 5.2.  
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 120 06.0-44 7.1.4.3.1 A 

 

  Je povolené spoločne nakladať tovar triedy  6.1 a 6.2 do jedného nákladného priestoru v  IBC 

nádobách? 

 

 A Áno, ale medzi n imi musí byť horizontálny odstup minimálne 3 m.  

 B Áno, pokiaľ nie je ukladaný na seba.  

 C Nie, toto nie je povolené. 

 D Áno, ale nie v rovnakom nákladnom priestore. 

 

 120 06.0-45 7.1.4.3.1 D 

 

  Je povolené spoločne nakladať tovar tried 3 a 6.1 do jedného nákladného priestoru v  IBC 

nádobách, ak pre ne nie je podľa tabuľky A oddielu 3.2.1  vyžadované označenie modrým 

kužeľom?   

 

 A Áno, ak nie je ukladaný na seba.  

                     B Áno, ale nie v rovnakom nákladnom priestore. 

 C Nie, je to zakázané.  

 D Áno, ale musí byť od seba horizontálne oddelený min imálne 3 m.  

  

 120 06.0-46 5.2.2.2.2 A 

 

  Na kusovej zásielke sú umiestnené dve rozdielne bezpečnostné značky. Čo to znamená? 

 

 A Táto kusová zásielka predstavuje niekoľko druhov nebezpečenstva.  

 B Táto kusová zásielka sa môže prepravovať iba v prístavnej oblasti, ale nie na voľnom toku.  

 C Je zakázané naložiť s iným nebezpečným tovarom.  

 D Polícia musí byť informovaná o tejto preprave. 

  

 120 06.0-47 7.1.4.1 C 

 

  Na prepravu niektorých nebezpečných tovarov sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa maximálnej 

povolenej celkovej hmotnosti (obmedzenie množstva)? Kde je to v  dohode ADN uvedené?  

 

  A  Pododsek 1.2.2.2.2. 

  B Kapitola 3.2. 

  C Odsek 7.1.4.1. 

  D Odsek 9.3.2.23. 

  

 120 06.0-48 7.1 B 

 

  Kde sú v dohode ADN uvedené ustanovenia o nakládke, vykládke a manipulácii vzťahujúce sa na 

nebezpečný tovar všetkých tried prepravovaný v  plavidlách na suchý náklad?  

 

  A  V kapitole 1.1. 

  B V kapitole 7.1. 

  C V kapitole 7.2. 

  D  V kapitole 8.2. 
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120 06.0-49 7.1.3.42 B 

 

  Čo predpisuje dohoda ADN v súvislosti s  vyhrievaním nákladných priestorov?   

 

 A Vyhrievanie nákladných priestorov je vždy povolené. 

 B Vyhrievanie nákladných priestorov je zakázané.  

 C Vyhrievanie nákladných priestorov je predpísané v určitých prípadoch.  

 D Vyhrievanie nákladných priestorov je povolené len so súhlasom nakladača.  

 

 120 06.0-50 5.2.2.2.2 D 

 

 
 

    (oranžová/čierna) 

 

  Čo znamená uvedená bezpečnostná značka?  

 

 A  Príslušná látka je horľavá (tuhá látka).  

 B Príslušná látka je horľavá (kvapalina).  

 C Príslušná látka vyvíja pri styku s vodou horľavé plyny. 

 D Príslušná látka je výbušná. 

 

 120 06.0-51 7.1.4.7.1 A 

 

  Kde je povolené nakladať alebo vykladať nebezpečný tovar balený v kusových zásielkach, p re 

ktorý je potrebné označenie jedným modrým kužeľom alebo svetlom?  

 

 A Na miestach určených alebo schválených za týmto účelom príslušným orgánom.  

 B Na všetkých miestach mimo obývaných oblastí. 

 C V ropných prístavoch. 

 D Na všetkých miestach, ktoré veliteľ plav idla považuje za vhodné. 

 

 120 06.0-52 7.1.4.3.4 A 

 

  Pri ktorej triede je potrebné brať do úvahy skupiny znášanlivosti pri dodržaní zákazu spoločnej 

nakládky?  

 

 A Pri triede 1. 

 B Pri triede 2. 

 C Pri triede 3. 

 D Pri triede 6.1. 
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 120 06.0-53 7.1.4.3.2 D 

 

  Je povolené nakladať nebezpečný tovar do toho istého nákladného priestoru s  kusovými 

zásielkami triedy 6.1, pre ktoré je v tabuľke A oddielu 3.2.1 predpísané označenie dvomi modrými 

kužeľmi alebo svetlami?  

 

 A Nie, do toho istého nákladného priestoru sa môžu nakladať len s  tovarom triedy 6.1. 

 B Áno, môžu sa spoločne nakladať do toho istého nákladného priestoru so všetkými tovarmi, 

s výnimkou potravín, iných spotrebných predmetov a krmiva pre zvieratá.  

 C Nie, nemôžu sa nakladať do toho istého nákladného priestoru s  iným nebezpečným 

tovarom. 

 D Áno, môžu sa nakladať do toho istého nákladného priestoru so všetkými ostatnými 

nebezpečnými tovarmi, s  výnimkou horľavých látok, pre ktoré je predpísané označenie 

v tabuľke A oddielu 3.2.1 jedným modrým kužeľom alebo svetlom.  

 

 120 06.0-54 7.1.4.4.2 A 

 

  Kontajner s uzavretými kovovými stenami, ktorý obsahuje tovar triedy 6.1 a kontajner s 

uzavretými kovovými stenami, ktorý obsahuje tovar triedy 8  musia byť naložené. Aká by mala byť 

medzi nimi minimálna horizontálna vzdialenosť podľa dohody ADN?  

 

 A Minimálne vzd ialenosti nie sú predpísané. 

 B 3,00 m. 

 C 2,00 m. 

 D 2,50 m. 

 

 120 06.0-55 7.1.4.3.1 D 

 

  Tovar triedy 6.1 a 6.2 musí byť prepravovaný na paletách. Aký horizontálny odstup by mal byť 

dodržaný?  

 

 A 2,40 m. 

 B 2,60 m. 

 C 2,80 m. 

 D 3,00 m. 

 

 120 06.0-56 7.1.4.3.3 B 

 

  Je povolené nakladať kusové zásielky obsahujúce látky triedy 1, pre ktoré je predpís ané označenie 

troma modrými kužeľmi alebo svetlami s látkami triedy 6.1?  

 

 A Áno, ak je medzi n imi horizontálny odstup minimálne 3,00 m.  

 B Áno, ak je medzi n imi horizontálny odstup minimálne 12,00 m.  

 C Nie. 

 D Áno, ak sú ukladané na seba. 
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 120 06.0-57 7.1.4.3 A 

 

  Látky triedy  6.1 a 8, pre ktoré nie je v tabuľke A oddielu 3.2.1 predpísané označenie, musia byť 

prepravené. Môžu sa tieto látky nakladať do toho istého nákladného priestoru?  

 

 A Áno. 

 B Nie, musia byť naložené na palube.  

 C Nie, nemôžu sa prepravovať na tom istom plav idle.  

 D Nie, musia byť naložené v oddelených nákladných priestoroch. 

 

 120 06.0-58 7.1.4.9 B 

  

  Kedy je povolená prekládka nákladu na druhé plavidlo mimo miesta schváleného za týmto 

účelom?  

 

 A Na to neexistujú osobitné predpisy. 

 B Vtedy, ak je to povolené príslušným orgánom.  

 C Pri prekládke na kotviskách.  

 D Ak je najbližšie schválené manipulačné zariadenie vzd ialené viac ako 2 kilometre . 

 

 120 06.0-59 7.1.4.4.2 A 

 

  Dva kontajnery s uzavretými kovovými stenami sú uložené na sebe. Jeden je naložený jedovatými 

látkami triedy 6.1, druhý žieravými látkami triedy 8. Je to povolené? 

 

 A Áno. 

 B Nie. 

 C Áno, keď sú uložené nad palubou.  

 D Áno, keď sú uložené pod palubou. 

 

 120 06.0-60 7.1.4.4.3 B 

 

  Nasledujúce kontajnery musia byť prepravené: 

 Otvorený kontajner zakrytý plachtou , naložený látkami triedy 3  

 Otvorený kontajner zakrytý plachtou, naložený látkami triedy 5.1  

  Aká minimálna vzdialenosť sa musí dodržať medzi oboma kontajnermi?  

 

 A 5,00 m. 

 B 2,40 m. 

 C 4,80 m. 

 D 10,00 m. 

 

 120 06.0-61 3.2.1, Tabuľka A, 7.1.5.0.2 C 

 

  Okrem nákladu pre ktorý n ie je požadované označenie modrým kužeľom sú na plavid le 

prepravované ešte dva kontajnery s  UN 1397 FOSFID HLINITÝ s  celkovou hmotnosťou 50 000 

kg. Ako musí byť označené plavidlo?  

 

  A Žiadne označenie.   

  B 1 modrý kužeľ/modré svetlo. 

  C 2 modré kužele/svetlá. 

  D 3 modré kužele/svetlá. 
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 120 06.0-62 3.2.1., Tabuľka A, 7.1.5.0.2 A 

 

  Na plavidle je prepravovaný kontajner s  5 200 kg UN 1950 AEROSOLY, horľavé, trieda 2, 

klasifikačný kód 5F. Ako musí byť označené plavid lo? 

 

  A  Bez označenia.  

  B 1 modrý kužeľ/modré svetlo. 

  C 2 modré kužele/svetlá. 

  D 3 modré kužele/svetlá. 

 

 120 06.0-63 7.1.4.1.1    C 

 

  Kde je v dohode ADN uvedená najvyššia povolená hrubá hmotnosť (obmedzen ie prepravovaných 

množstiev) pri preprave niektorých nebezpečných tovarov?  

 

  A V pododseku 1.1.3.6.1.  

  B V oddieli. 3.2.1.  

  C V pododseku 7.1.4.1.1. 

  D V pododseku 7.1.5.0.2. 

 

 120 06.0-64 3.2.1, Tabuľka A, 1.1.3.6.1 B 

 

  Na plavid le pre suchý náklad je prepravovaný iba jeden nebezpečný tovar - 2 500 kg látky UN 

1159 DIISOPROPYLÉTER v schválených obaloch. Ako musí byť označené plavid lo?   

 

 A Jedným modrým kužeľom, resp. jedným modrým svetlom.  

 B V prípade prepravy tohto nebezpečného tovaru nie je požadované označenie. 

 C Toto rieši zodpovedná osoba.  

 D Žiadne označenie.  

 

 120 06.0-65 Oddiel. 3.2.1,  tabuľka A, 7.1.5 0.2 D 

 

 Na plav idle sú v uzatvorených kontajneroch prepravované nasledujúce nebezpečné tovary: 

 50 oceľových sudov po 200 lit rov látky UN 1100 ALLYLCHLORID, trieda 3 (6.1), obalová 

skupina I, celková hmotnosť 11 000 kg a  

 100 plastových kanistrov po 20 litrov  UN 2256 CYKLOHEXÉN, trieda 3, obalová skupina II, 

celková hmotnosť 1 850 kg.  

 Ako musí byť označené - plavid lo? 

 

 A 2 modré kužele/svetlá. 

 B 1 modrý kužeľ/modré svetlo. 

 C To určuje odberateľ. 

 D Žiadne označenie.  
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 120 06.0-66 Oddiel 3.2.1 tabuľka A, 7.1.5 0.2 A 

 

 Na plav idle je v uzatvorených kontajneroch prepravovaný nasledujúci nebezpečný tovar: 

 500 oceľových sudov po200 litrov látky UN 1100 ALLYLCHLORID, trieda 3 (6.1), obalová 

skupina I, celková hmotnosť 110 000 kg. 

 Ako musí byť označené plavidlo?  

 

 A 2 modré kužele/svetlá. 

 B 1 modrý kužeľ/ modré svetlo. 

 C To určuje odberateľ. 

 D Žiadne označenie.  

 

 120 06.0-67 Oddiel 3.2.1 tabuľka A, 7.1.5 0.1 B 

 

 Na palube plavid la je prepravovaných 10 cisternových kontajnerov, každý z n ich obsahuje 24 t UN 

1203 BENZÍN, trieda 3, obalová skupina II. Ako musí byť označené plavid lo?  

 

 A 2 modré kužele/svetlá. 

 B 1 modrý kužeľ/modré svetlo. 

 C To určuje odberateľ. 

 D Žiadne označenie.  

 

 120 06.0-68 Oddiel 3.2.1, tabuľka A, 7.1.5 0.2 D 

 

 Na palube plavid la sa prepravuje v uzatvorených kontajneroch nasledujúci nebezpečný tovar:   

 500 oceľových sudov po 200 litrov UN 1230 METANOL, trieda 3 (6.1), obalová skupina II, 

celková hmotnosť 85 000 kg.  

 Ako musí byť označené plavidlo?  

 

 A 2 modré kužele/svetlá. 

 B 1 modrý kužeľ/modré svetlo. 

 C To určuje odberateľ. 

 D Žiadne označenie.  
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 120 06.0-69 7.1.4.4 B 

 

 Plavid lo vnútrozemskej plavby prepravuje spoločne s  inými obalmi, kontajner s uzavretými 

kovovými stenami v ktorom sú umiestnené: 

 10 sudov po 200 litrov UN 1100 ALLYLCHLORID, t rieda 3(6.1), obalová skupina I  

 a ešte jeden kontajner s uzavretými kovovými stenami, v ktorom sú umiestnené: 

 100 p lastových kanistrov po 20 litrov UN 2256 CYKLOHEXÉN, t rieda 3, obalová skupina II  

 Je povolené podľa dohody ADN uložiť tieto dva kontajnery do toho istého nákladného priestoru?  

 

 A Nie, pretože látky, pre ktorý je predpísaný jeden modrý kužeľ, sa nesmú ukladať spolu s 

látkami, pre ktoré sú predpísané dva modré kužele, do rovnakého nákladného priestoru. 

 B Áno, pretože obe látky sa nachádzajú v kontajneroch s uzavretými kovovými stenami.  

 C Nie, pretože nebezpečné látky rozdielnych tried sa nikdy nesmú ukladať do  rovnakého 

nákladného priestoru.  

                      D Áno, kontajnery sa môžu uložiť  do rovnakého nákladného priestoru, ale iba pri dodržaní 

minimálneho odstupu 3 m.  

 

 

 120 06.0-70 5.2.1.8.3 D 

 

 Ktorá z nasledujúcich bezpečnostných značiek poukazuje na látky nebezpečné pre životné 

prostredie? 

A   (biela/čierna). 

B   (červená/čierna).  

C   (biela, čierna). 

D   (biela/čierna). 
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 120 07.0-01 1.1.3.6.1, 8.1.8.1 B 

 

  Plavid lo prepravuje, okrem iného 

   20 t UN 2448 SÍRA, ROZTAVENÁ,  

   30 t UN 1498 DUSIČNAN SODNÝ a  

   10 t UN 2031 KYSELINA DUSIČNÁ.  

  Musí mať v tomto prípade plav idlo osvedčenie o  schválení podľa bodu 8.1.8.1 ADN?  

 

 A Nie. 

 B Áno, v každom prípade.  

 C Áno, keď je to predpísané v jednom z troch prepravných dokladoch.  

 D Áno, keď je to predpísané v písomných pokynoch. 

 

 120 07.0-02 7.1.4.11.1 D 

 

  Pred odoslaním plav idla na suchý náklad, ktoré prepravuje nebezpečný tovar, musí veliteľ p lavid la 

vystaviť niekoľko dokumentov. Ktorý z uvedených dokumentov k nim patrí?  

 

 A  Písomné pokyny pre každý nebezpečný tovar.  

 B Osvedčenie plavidla o tom, že nebezpečný tovar bol naložený a umiestnený a zabezpečený 

v súlade s  požiadavkami dohody ADN.  

 C Zoznam údajov o názve miesta nakládky, o mieste nakládky a čase nakládky (dátum a  čas 

nakládky každého nebezpečného tovaru).  

 D Plán uloženia nákladu, v ktorom je uvedené aký nebezpečný tovar (pomenovaný podľa 

prepravného dokladu) je uložený v rôznych nákladných priestoroch alebo na palube. 

 

 120 07.0-03 7.1.4.11.1 A 

 

  Na plavidle pre suchý náklad sa nachádzajú nebezpečné tovary rôznych tried. Kto musí vyhotoviť 

plán uložen ia nákladu?  

 

 A Veliteľ p lavidla.  

 B Nakladač.  

 C Odborník. 

 D Disponent lodnej spoločnosti. 

 

 120 07.0-04 1.1.3.6.1, 3.2, Tabuľka A, 8.1.8.1 A 

 

  Plavid lo pre suchý náklad prepravuje 10 fliaš UN 1978 PROPÁN. Celková hrubá hmotnosť na 

fľašu je 35 kg. Musí mať plavid lo osvedčenie o schválení na túto prepravu?  

 

 A Áno, v tomto prípade plavidlo musí mať osvedčenie o  schválení, pretože celková hrubá 

hmotnosť prepravovaného nákladu prevyšuje 300 kg.  

 B Áno, tovar triedy 2 sa môže prepravovať iba v plavidlách s osvedčením o schválení.  

 C Áno, pre prepravu nebezpečného tovaru sa vždy vyžaduje osvedčenie o schválení.  

 D Nie, oslobodená hrubá hmotnosť na jednu triedu predstavuje v  tomto prípade 3 000 kg.  
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 120 07.0-05 7.1.2.19.1, 8.1.8.1 C 

 

  Na palube plavidla pre suchý náklad, ktoré má osvedčenie o schválení, je naložené obilie. Veliteľ 

plavidla obdrží príkaz, vziať do zostavy prázdny tlačný čln, ktorý nemá osvedčenie o schválení. 

Môže to urobiť? 

 

 A Áno, osvedčenia o schválení sa vyžaduje len v prípade, ak jedno z  plavid iel musí byť 

označené modrým kužeľom.  

 B Nie, naložené plav idlá na suchý náklad nesmú mať v zostave žiadne prázdne tlačné člny 

pozdĺžne spriahnuté. 

 C Áno, ak v lodnom osvedčení pre obe plavidlá je povolená plavba v  zostave.  

 D Nie, ak plav idlo p lávajúce v zostave má osvedčenie o schválení, všetky plavidlá v zostave 

musia mať  osvedčenie o schválení.  

 

 120 07.0-06 7.1.2.19.1, 8.1.8.1 B 

 

  Plavid lo na suchý náklad prepravuje obilie. Môže vziať do zostavy neodplynený tankový čln, na 

ktorom sa prepravoval nebezpečný tovar?  

 

 A Áno, ale iba ak obidve plavid la sú označené modrými kužeľmi.   

 B Áno, ale iba ak plav idlo na suchý náklad má osvedčenie o schválení.  

                     C Áno, plavidlo na suchý náklad v tomto prípade nemusí mať osvedčenie o schválení. 

 D Nie, je to zakázané.  

 

 120 07.0-07 7.1.2.19.1 B 

 

  Plavid lo na suchý náklad, v zostave s tlačným člnom, prepravuje nebezpečný tovar.  Na člne sa 

prepravuje štrk. Ktoré plavid lo(á) musí/musia mať osvedčenie o schválení?  

 

 A Iba nákladná loď pre suchý náklad. 

 B Obe plavid lá. 

 C Iba tlačný čln. 

 D Žiadne z plavid iel. 

 

 120 07.0-08 5.4.3.2 A 

 

  Kontajnerové plavidlo s posádkou z Holandska prepravuje nebezpečný tovar z Holandska do 

Bulharska. V akom jazyku (jazykoch) musia byť vyhotovené písomné pokyny odovzdané 

dopravcom?   

 

 A V holandskom jazyku. 

 B V anglickom, nemeckom a francúzskom jazyku.  

 C V holandskom a nemeckom jazyku. 

 D V holandskom alebo nemeckom jazyku.  
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 120 07.0-09 7.1.4.8.1 B 

 

  Pre nakládku výbušných látok, pre ktoré je v tabuľke A , oddielu 3.2.1 predpísané označenie troma 

modrými kužeľmi alebo troma modrými svetlami, sa vyžaduje písomné povolenie. Kto vystavuje 

toto povolenie? 

 

 A Miestny hasičský zbor. 

 B Príslušný orgán. 

 C Riečna polícia. 

 D Klasifikačná spoločnosť. 

 

 120 07.0-10 7.1.4.8.1 A 

 

  Prepravujete výbušné látky, pre ktoré je v tabuľke A, oddielu 3.2.1 predpísané označenie troma 

modrými kužeľmi alebo troma modrými svetlami. Pre vykládku je potrebné písomné povolenie. 

Kto vystavuje toto povolenie? 

 

 A Príslušný orgán. 

 B Orgán miesta vykládky.  

 C Klasifikačná spoločnosť. 

 D Miestny hasičský zbor. 

 

 120 07.0-11 7.1.4.8.1 D 

 

  Na prekládku výbušných látok, pre ktoré je v tabuľke A , oddielu 3.2.1 predpísané označenie troma 

modrými kužeľmi alebo troma modrými svetlami, sa vyžaduje písomné povolenie. Kto vystavuje 

toto povolenie? 

 

 A Riečna polícia. 

 B Orgán miesta vykládky.  

 C Miestny hasičský zbor. 

 D Príslušný orgán. 

 

 120 07.0-12 7.1.4.11.1 A 

 

  V súlade s  dohodou ADN je potrebné vyhotoviť plán uloženia nákladu. Ako musí byť uvedený 

nebezpečný tovar v nákladnom pláne?  

 

 A  Ako v prepravnom doklade.  

 B V orámovaní červenou farbou. 

 C Obchodným pomenovaním.  

 D Uvedením zodpovedajúcej triedy. 

 

 120 07.0-13 8.1.2.1, 8.1.2.2 A 

 

  Na plavidle pre suchý náklad sa prepravuje nebezpečný tovar v množstve prevyšujúcom 

oslobodené množstvo. Ktorý z n ižšie uvedených dokumentov sa musí nachádzať na palube?  

 

 A Osvedčenie o schválení a písomné pokyny. 

 B Osvedčenie o schválení a kontrolný záznam.  

 C Písomné pokyny a kontrolný záznam.  

 D Osvedčenie o schválení a osvedčenie o odplynení. 
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 120 07.0-14 5.4.3 A 

 

  Počas prepravy sa z obalu uvoľní nepatrné množstvo nákladu. Kde sú uvedené opatrenia, ktoré je 

potrebné prijať?  

 

 A V písomných pokynoch. 

 B V pláne u loženia nákladu. 

 C V bezpečnostnom pláne.  

 D V prepravnom doklade. 

 

 120 07.0-15 7.1.4.11.2 A 

 

  Čo musí veliteľ kontajnerového plavidla zapísať do plánu uloženia nákladu?  

 

 A Číslo kontajnera. 

 B Oficiálne pomenovanie látky a ú radné číslo plavid la.  

 C Číslo kontajnera a ak je k d ispozícii identifikačné číslo látky, d ĺžku a šírku kontajnera. 

 D Oficiálne pomenovanie látky, množstvo a triedu. 

 

 120 07.0-16 2.2.1.1.5, 2.2.1.1.6, 7.1.4.3.4 B 

 

  Plavid lo prepravuje látky t riedy 1, ktorá je v p repravnom doklade zapísaná nasledujúcim 

spôsobom: „UN 0392 HEXANITROSTILBÉN 1.1 D“. Čo označuje písmeno „D“? 

 

 A Pokyn, aké maximálne množstvo tejto výbušnej látky je povolené prepravovať na jednom 

plavidle. 

 B Na základe tohto písmena možno stanoviť, či je zakázaná alebo povolená spoločná 

preprava s určitými inými výbušnými látkami v rovnakom nákladnom  priestore. 

 C Na základe tohto písmena možno stanoviť, či je výbušná látka odolná voči nárazom.  

 D Na základe tohto písmena možno stanoviť, či je zakázaná alebo povolená spoločná 

preprava s látkami triedy 3 v rovnakom nákladnom priestore. 

 

 120 07.0-17 1.1.3.6.2 C 

 

  Ktoré doklady sa vždy  musia nachádzať na palube, a  to aj v prípade, že plavid lo prepravuje 

nebezpečný tovar v množstve menšom ako oslobodené množstvo, uvedené v  pododseku 1.1.3.6.1 

ADN?  

 

 A Osvedčenie o schválení a písomné pokyny.  

                      B  Prepravný doklad a písomné pokyny. 

 C Prepravný doklad a plán u ložen ia nákladu. 

 D Plán uloženia nákladu a osvedčenie o schválení.  

 

 120 07.0-18 5.4.3.2 C 

 

  Plavid lo musí prepraviť nebezpečný tovar z Antverp do Rotterdamu. Veliteľ plavidla a odborník 

hovoria iba po francúzsky. V akom jazyku alebo jazykoch musia byť vyhotovené písomné 

pokyny? 

 

 A Iba v holandskom jazyku. 

 B Aspoň v holandskom jazyku.  

 C Vo francúzskom jazyku.   

 D V holandskom, nemeckom, anglickom a  francúzskom jazyku. 
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 120 07.0-19 1.1.3.6.1, 1.1.3.6.2, 5.4.3.2 D 

 

  Na plavid le pre suchý náklad je naložené 1 500 kg nebezpečného tovaru triedy 3, obalová 

skupina III. Musí dopravca predložiť písomné pokyny? 

 

 A Áno, musia byť odovzdané pred začiatkom nakládky . 

 B Áno, môžu byť odovzdané po nakládke, ale p red opustením miesta nakládky.  

 C Nie je to nutné, pretože plavidlo na suchý náklad nemôže prepravovať horľavé kvapalné 

látky, o ktoré sa v tomto prípade jedná.  

 D Pri preprave tohto množstva látky nie je potrebné odovzdať písomné pokyny.  

 

 120 07.0-20 7.1.3.1.3, 7.1.6.12, 7.1.6.16, 8.1.2.1 A 

   

  Na čo slúži kniha kontrol na palube plav idla pre suchý náklad?  

 

 A  V knihe kontrol musia byť zaznamenané všetky výsledky meraní toxicity, koncentrácií 

horľavých plynov a koncentrácií kyslíka.   

 B V knihe kontrol musia byť zaznamenané všetky výsledky meraní koncentrácií horľavých 

plynov a kyslíka, ale nie výsledky stanovenia stupňa toxicity.  

 C V knihe kontrol musia byť zaznamenané názvy všetkých produktov, povolených na 

prepravu na plavidle pre suchý náklad.     

 D V knihe kontrol sa uvádzajú výsledky testov stability plavid la s  dvojitým trupom.  

 

 120 07.0-21 8.1.2.4 B 

 

Ktoré dokumenty musia byť odovzdané veliteľovi plavid la pred začiatkom nakládky plavidla na 

suchý náklad pri preprave nebezpečného tovaru?   

 

 A Prepravné doklady.  

 B Prepravné doklady a písomné pokyny.  

 C Žiadne, pretože v prípade plavid iel na suchý náklad môžu byť dokumenty predané 

veliteľovi p lavidla po nakládke, ale ešte pred vyplývaním.  

 D Písomné pokyny.  

 

 120 07.0-22 8.1.8.2, 1.16 C 

  

  Aké údaje potvrdzuje osvedčenie o schválení plavid la na suchý náklad?    

 

 A  Plavid lo zodpovedá platným predpisom ADN a  na základe toho sa v jeho nákladných 

tankoch môže prepravovať nebezpečný tovar.  

 B Plavid lo zodpovedá všeobecným technickým predpisom.  

 C Plavid lo zodpovedá platným predpisom ADN a  na základe toho môže prepravovať 

nebezpečný tovar.  

 D Plavid lo je vybavené zariadením požadovaným dohodou ADN. 
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 120 08.0-01 Všeobecné základné znalosti B 

 

  Z cisternového kontajnera uniká plyn triedy 2. Ktorý z nižšie uvedených orgánov treba informovať 

ako prvý?  

 

 A  Colné orgány. 

 B Príslušné orgány (napr. kapitanát).  

 C Klasifikačnú spoločnosť. 

 D Médiá.  

 

 120 08.0-02 8.3.5 A 

 

  Na plavidle pre suchý náklad sa prepravuje nebezpečný tovar. Je potrebné odstrániť farbu z lávky. 

Je to povolené? 

 

 A Nie, počas práce na lávke môžu vznikať iskry.  

 B Áno, v mieste za predelmi nákladného priestoru sa môžu práce vykonávať, aj v  prípade že 

môže dôjsť k iskreniu.    

 C Nie, všade na palube  plavidla  na suchý náklad naloženom nebezpečným tovarom, je 

zakázané vykonávať práce, pri ktorých môže dôjsť k iskren iu. 

 D Áno, pri odstraňovaní farby nemôže dôjsť k  iskreniu. 

 

 120 08.0-03 5.4.3 B 

 

  Počas prepravy kusových zásielok, ktoré pochádzajú od rovnakého odosielateľa, vzn iká 

nepríjemný zápach. Príčina vzn iku zápachu nie je známa. Je potrebné prijať nejaké opatrenia? Ak 

áno, aké?  

 

 A Nie je potrebné prijať žiadne zvláštne opatrenia. Je možné pokračovať v plavbe a 

monitorovať situáciu.  

 B Je potrebné prijať opatrenia uvedené v písomných pokynoch.  

 C Kvôli bezpečnosti je potrebné upovedomiť hasičský zbor. 

 D Je potrebné spustiť signál „neprib ližu j sa“ a naďalej monitorovať situáciu.  

 

 120 08.0-04 7.1.4.8.2 C 

 

  Na plav idlo sa nakladajú výbušné látky. Blíži sa búrka. Čo je potrebné urobiť v tomto prípade?   

 

 A  Pokračujem v nakládke, pokiaľ je na pobrežnom zariadení nainštalovaný hromozvod.  

 B Okamžite odveziem p lavidlo p reč z miesta prekládky.  

 C Počas búrky preruším nakládku.  

 D Pokračujem v nakládke, pokiaľ príslušný orgán prístavu, zodpovedný za miesto prekládky  

nezakáže nakládku.  

 

 120 08.0-05 1.1.3.6.1, 8.3.4 C 

 

Prepravovaných je 800 t  kmeňov stromov a10 t UN 1812 FLUORID DRASELNÝ, TUHÝ. Je 

povolené fajčiť na palube plavid la?  

 

 A Áno, za predpokladu, že náklad je upevnený na plavidle a  kryty sú zatvorené.  

 B Áno, ale len so súhlasom veliteľa p lavidla.  

 C Nie. 

 D Áno, v tomto prípade sa jedná o tovar triedy 8, na ktorý sa nevzťahujú ustanovenia ADN 

o zákaze fajčenia.  
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 120 08.0-06 1.1.3.6.1, 8.3.4 D 

 

  Prepravované sú kusové zásielky s tovarom triedy 3, obalová skupina III s celkovou hmotnosťou 9 

000 kg. Je zakázané fajčiť na palube plavidla? Ak áno, v súlade s akým ustanovením dohody 

ADN?  

 

 A Nie, táto preprava nepodlieha ustanoveniam dohody ADN. 

 B Áno, v súlade s  odsekom 7.1.3.74. 

 C Nie, pri preprave látok obalovej skupiny III to nie je zakázané.  

 D Áno, v súlade s  oddielom 8.3.4. 

 

 120 08.0-07 8.3.5 A 

 

  Plavid lo  pre suchý náklad, je naložené nebezpečnými tovarmi. Je možné vykonávať zváracie 

práce na palube mimo chránenej oblasti.?  

 

 A Áno, ak pri týchto prácach bude dodržiavaná vzdialenosť 3 m od chránenej oblasti.  

 B Nie, v každom prípade musíte mať povolenie od príslušného orgánu alebo osvedčenie 

potvrdzujúce odplynenie plavidla.  

 C        Áno, ak sú k d ispozícii ešte dva dodatočné ručné hasiace prístroje.   

 D Nie, tieto práce musia vykonávať oprávnené osoby.  

 

 120 08.0-08 7.1.3.44 C  

 

  Je možné na plavid le pre suchý náklad vykonávať čistiace práce s použitím kvapalných látok s 

bodom vzplanutia n ižším ako 55 °C?  

 

 A Áno, ale iba za predelmi chránenej oblasti.  

 B Áno, ale iba v strojovni.  

 C Nie. 

 D Áno, ale iba keď sa v blízkosti nachádza hasiaci prístroj.  

 

 120 08.0-09 1.1.3.6.1, 3.2.1 - tabuľka A, 8.1.5.1 D 

 

  Plavid lo na suchý náklad prepravuje 2 000 kg UN 1986 ALKOHOLY, HORĽAVÉ, JEDOVATÉ, 

I.N., obalová skupina III. Musí byť na palube toximeter s návodom na jeho použitie?  

 

 A Áno, pri preprave jedovatých látok musí byť vždy na palube toximeter.  

 B Nie, pretože nie je potrebné ani označenie modrými kužeľmi alebo modrými svetlami.  

 C Áno, táto požiadavka je uvedená v stĺpci 9, tabuľky A , oddiel 3.2.1. 

 D Nie, celková hmotnosť je menšia ako 3 000 kg.  
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 120 08.0-10 3.2.1, tabuľka A, 8.1.5.1 A 

 

  Je prepravované UN 2067 HNOJIVO NA BÁZE DUSIČNANU AMÓNNEHO. Musí byť v tomto 

prípade na plavidle vhodný únikový prostriedok?  

 

 A Nie. 

 B Nie, ak je náklad prachotesne zakrytý. 

 C Áno, pre každého člena posádky. 

 D Áno, pre všetky osoby, ktoré sa nachádzajú na plavidle.  

 

 120 08.0-11 3.2, tabuľka A, 8.1.5.1 C 

 

  Plavid lo na suchý náklad prepravuje 60 t UN 2224 BENZONITRIL a preto je označené dvoma 

modrými kužeľmi alebo dvoma modrými svetlami v súlade s požiadavkami tabuľky A , oddiel 

3.2.1. Musíte mať  na palube toximeter s návodom na jeho použitie?  

 

 A Nie. 

 B Áno, ak ho vyžaduje dopravca.  

 C Áno. 

 D V tomto prípade nie sú v dohode ADN uvedené žiadne požiadavky.  

 

 120 08.0-12 3.2.1, tabuľka A, 8.1.5.1 A 

 

  Plavid lo na suchý náklad prepravuje 10 t výbušných látok triedy 1, UN 0012. Musíte mať na 

palube  prístroj na meranie horľavých plynov a toximeter?  

 

 A Nie. 

 B Áno. 

 C Iba prístroj na meranie horľavých plynov. 

 D Iba toximeter. 

 

 120 08.0-13 3.2.1, Tabuľka A, 8.1.5.1 D 

 

  Plavid lo na suchý náklad prepravuje UN 3170 VEDĽAJŠIE PRODUKTY TAVENIA HLINÍKA  

voľne ložené. Ktorý z nižšie uvedených komponentov osobitného vybavenia nie je požadovaný 

pre túto prepravu podľa dohody ADN? 

 

 A Ochranná obuv a ochranné rukavice.  

 B Zodpovedajúci dýchací prístroj nezávislý na okolitom vzduchu.  

 C Prístroj na meran ie horľavých plynov s návodom na jeho použitie . 

 D Toximeter s návodom na jeho použit ie.  

 

 120 08.0-14 3.2.1, Tabuľka A, 7.1.3.1.5, 8.1.5.1 D 

 

  Na plavid le pre suchý náklad sa prepravuje UN 1398 KREMIČITAN HLINITÝ, PRÁŠKOVÝ, 

NEPOTIAHNUTÝ, voľné ložený. Musí sa zmerať koncentrácia plynov. Akým ochranným 

vybavením podľa dohody ADN musí byť minimálne vybavená osoba, ktorá vykonáva meranie?   

 

  A Celotvárovou  maskou s vhodným dýchacím filt rom.  

  B Ochrannými rukavicami a ochranným odevom.  

  C  Ochranným odevom a dýchacím prístrojom.  

  D Vhodným dýchacím prístrojom  .  
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 120 08.0-15 3.2, Tabuľka A, 7.1.3.1.6 A 

 

  Plavid lo na suchý náklad prepravuje nebezpečný tovar triedy 8. Dochádza k úniku malého 

množstva tejto látky z obalu. Aké minimálne opatrenia musia byť prijaté pred vstupom do 

nákladného priestoru?  

 

  A  Musí sa zmerať koncentrácia p lynov a obsah kyslíka.   

  B Nie je dôležité merať koncentrácie horľavých plynov a  kyslíka, pretože meracie prístroje 

pre túto triedu nie sú predpísané.   

  C Musí sa zmerať iba obsah kyslíka, aby sa zistilo či je v  dostatočnom množstve.  

  D Musí sa vykonať iba meranie jedovatých látok. 

 

 120 08.0-16 CEVNI, Článok 8.01., Všeobecné základné znalosti   C 

 

  Na palube plavidla pre suchý náklad je prepravovaných niekoľko cisternových kontajnerov. Jeden 

z kontajnerov , ktorý obsahuje látky triedy 3, začne presakovať. Ktoré z nižšie uvedených opatrení 

musí veliteľ plavid la prijať?   

 

  A Spustiť signál „nepribližuj sa“  a upovedomiť colný úrad.  

  B Upovedomiť príslušný orgán a mávať červenou vlajkou.  

  C Upovedomiť príslušný orgán a informovať odosielateľa alebo príjemcu.  

  D Spustiť signál „nepribližuj sa“  a informovať  príjemcu.  

 

 120 08.0-17 3.2.1, Tabuľka A, 8.1.5.1   A 

 

  Na palube plav idla na suchý náklad je prepravovaná 120 t UN 1363 KOPRA. Musia byť na palube 

pri takomto množstve nákladu únikové prostriedky?  

 

  A Nie. 

  B Áno, pri preprave látok triedy 4.2 musia byť na palube prístroje na únik.  

  C Áno, pretože je na palube viac ako 100 t nákladu. 

  D Nie, prístroje na únik sú požadované až pri množstve nákladu od 300 t.  

 

 120 08.0-18 7.1.3.1.6  B 

 

  Musí byť použitý prístroj na ochranu dýchacích ciest, ak je kontajner na plyn, naložený látkou 

triedy 2 netesný a je potrebné vstúpiť do nákladného priestoru? Ak áno, akým?  

 

  A Dýchacím prístrojom závislým na okolitom vzduchu, ako je uvedené v  dohode ADN. 

  B Dýchacím prístrojom nezávislým na oko litom vzduchu. 

  C Respirátorom P3. 

  D Nie je potrebné chrániť dýchacie orgány, pretože plyny sú ľahšie ako vzduch , a preto v 

nákladnom priestore nezostanú žiadne škodlivé látky.  
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 120 08.0-19 3.2.1, Tabuľka A, 7.1.3.1.6, 8.1.5.1  C 

 

  V nákladnom priestore sa nachádzajú kusové zásielky s hmotnosťou 4 000 kg  s nákladom UN 

2903 PESTICID KVAPALNÝ, JEDOVATÝ, HORĽAVÝ, I.N., klasifikačný kód TF2, obalová 

skupina II. Je potrebné vstúpiť do nákladného priestoru za účelom kontroly. Aké prístroje (v 

prípade potreby kombináciu prístrojov) je potrebné mať k d ispozícii, v prípade podozrenia na 

poškodenie obalu, aby mohli byť vykonané príslušné meran ia?  

 

  A  Prístroj na meran ie horľavých plynov a prístroj na meran ie obsahu kyslíka.  

  B Toximeter a prístroj na meranie obsahu kyslíka.  

  C Prístroj na meran ie horľavých plynov, toximeter a prístroj na meranie obsahu kyslíka.  

  D Toximeter a prístroj na meranie horľavých plynov. 

 

 120 08.0-20 3.2.1, tabuľka A, 7.1.3.1.6, 8.1.5.1 A 

 

  V nákladnom priestore sa nachádzajú kusové zásielky s tovarom UN 1604 ETYLÉNDIAMÍN, 

klasifikačný kód CF1, obalová skupina II. Existuje podozren ie, že jedna kusová zásielka je netesná 

a je potrebné vstúpiť do nákladného priestoru za účelom vykonania kontrolných prác.  Ktoré 

prístroje sú potrebné pre vykonanie príslušného merania a zabezpečenia bezpečného vstupu  do 

nákladného priestoru? 

  

  A  Prístroj na meran ie horľavých plynov a prístroj na meran ie obsahu kyslíka.  

               B Toximeter, prístroj na meranie obsahu kyslíka a teplomer.  

  C Prístroj na meran ie horľavých plynov, toximeter a prístroj na meranie tepelného žiarenia.  

  D Nie je potrebné vykonať meranie, pretože dohoda ADN nepredpisuje žiadne meracie 

prístroje pre túto látku.  

 

 120 08.0-21 1.1.3.6, 3.2 B 

 

  Na plavidle pre suchý náklad sa prepravuje 80 kg tovaru triedy 4.1, klasifikačný kód FT2, obalová 

skupina II, bezpečnostná značka 4.1 + 6.1. Je potrebné mať pri preprave tejto látky na palube 

vhodný únikový prístroj?  

 

  A Áno, je to vždy potrebné pri preprave látok podliehajúcich ADN.  

  B Nie. 

  C Áno, pokiaľ odosielateľ neudelil výnimku (oslobodenie) od tejto požiadavky.  

  D Áno, ak je to určené v písomných pokynoch. 

 

 120 08.0-22 3.2.1, Tabuľka A, 8.1.5.1 C 

 

  Na plavidle pre suchý náklad sa prepravuje tovar UN 2929 LÁTKA KVAPALNÁ JEDOVATÁ, 

HORĽAVÁ, ORGANICKÁ, I.N.  Aký dýchací prístroj je v tomto prípade  požadovaný? 

 

  A  Respirátor so zdro jom stlačeného vzduchu.  

  B Dýchací prístroj nezávislý na okolitom vzduchu. 

  C Dýchací prístroj závislý na okolitom vzduchu.  

  D Hadicový prístroj s filt rom.  
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 120 08.0-23 3.2.1, Tabuľka A, 8.1.5.1 B 

 

  Prepravovaná je UN 1408 FERROSILICIUM, látka triedy 4.3. Je potrebné v súlade s dohodou 

ADN mať na palube ochranné okuliare  pre posádku?  

 

  A Nie. 

  B Áno. 

  C Áno, ale iba keď je tovar zabalený.  

  D Nie, sú potrebné iba vtedy, ak prepravovaná látka nie je zabalená alebo sa prepravuje ako  

voľne ložená. 

 

 120 08.0-24 3.2.1, Tabuľka A, 8.1.5.1, 3.2.4.3 A 

 

  Je požadované podľa dohody ADN mať na plavidle prostriedky osobnej ochrany v prípade 

prepravy látky UN 0257 ROZBUŠKY, VÝBUŠNÉ?   

 

  A Áno, pre každého člena posádky -  ochranné okuliare, pár ochranných rukavíc, ochranný 

odev a vhodnú ochrannú obuv. 

  B Pri preprave látok triedy 1 n ie sú požadované žiadne prostriedky osobnej ochrany. 

  C Áno, ale iba ochranné okuliare a ochranné rukavice.  

  D Áno, len dýchací prístroj.  

 

 120 08.0-25 3.2.1, Tabuľka A, 8.1.5.1 B 

 

  Je požadované mať podľa dohody ADN na plavidle dýchacie prístroje pri preprave UN 3106 

ORGANICKÝ PEROXID TYP D, PEVNÝ, ktorý patrí do triedy 5.2?  

  

  A Nie, nevyžadujú sa pri preprave látok t riedy 5.2.  

  B Áno. 

  C Nie, nevyžadujú sa pri preprave pevných látok.  

  D Nie, vyžadujú sa len v tom prípade, ak pri prepravu látok triedy 5.2 musí byť plavidlo 

označené dvomi modrými kužeľmi/svetlami.  

 

 120 08.0-26 1.4.2.2.1, 3.2.1, Tabuľka A, 5.4.3, 8.1.5.1,  B 

 

  Aké osobitné vybavenie sa musí podľa dohody ADN nachádzať na palube plavidla na suchý 

náklad, ktoré prepravuje látku UN 2977 RÁDIOAKTÍVNY MATERIÁL, HEXAFLORID 

URÁNU, ŠTIEPNY, triedy 7?  

 

  A  Iba odev chrániaci pred žiarením.  

  B         Osobitné ochranné vybavenie, ale nie špeciálny odev chrániaci pred žiarením.  

  C  Špeciálne dýchacie prístroje.  

  D Špeciálne protiradiačné respirátory.  
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 120 08.0-27 8.1.4 A 

 

  Koľko hasiacich prístrojov je požadovaných podľa dohody ADN, v prípade ak p lavidlo na suchý 

náklad prepravuje nebezpečný tovar v množstve prevyšujúcom oslobodené množstvo?  

 

  A  Okrem protipožiarneho vybavenia, predpísaného vo všeobecných technických predpisoch, 

minimálne dvomi dodatočnými ručnými hasiacimi prístrojmi.  

  B Postačuje protipožiarne vybavenie predpísané vo všeobecných technických predpisoch.   

  C Okrem protipožiarneho vybavenia, predpísaného vo všeobecných technických predpisoch, 

minimálne štyrmi dodatočnými ručnými hasiacimi prístrojmi.   

  D Okrem protipožiarneho vybavenia, predpísaného vo vš eobecných technických predpisoch, 

minimálne t romi dodatočnými ručnými hasiacimi prístrojmi.   

 

 

 


