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 130 02.0-01 9.3.3.11.3 C 

 

  Musia byť na tankovom plavid le typu N koferdamy? 

 

 A Áno, ale iba medzi oblasťou nákladu a strojovňou.  

 B Áno, ale iba medzi oblasťou nákladu a priestorom s dokormid lovacím zariadením.  

 C Áno, koferdamy sú predpísané na oboch koncoch oblasti nákladu . 

 D Nie, koferdamy nie sú predpísané; môžu byť dobrovoľne inštalované ako balastné nádrže.  

 

 130 02.0-02 9.3.3.25.1 A 

 

  Musia byť na palube tankového plavidla typu N čerpadlá a príslušné potrubia na nakládku a 

vykládku umiestnené v oblasti nákladu? 

 

 A Áno. 

 B Nie, to je požadované iba  na palube tankových plavidiel typu C. 

 C Áno, ale iba na palube plav idiel s čerpadlami pod palubou. 

 D Nie, závisí to od oblasti plavby. 

 

 130 02.0-03 9.3.3.25.2 b)  A 

 

  Akým spôsobom musia byť usporiadané potrubia pre nakládku a vykládku? 

 

 A Musia byť usporiadané tak, aby po nakládke a vykládke mohla byť kvapalná látka  

nachádzajúca sa v nich bezpečne odstránená a mohla stekať buď do nákladných tankov 

alebo do tankov na brehu. 

 B Musia byť usporiadané tak, aby sa mohla po nakládke a  vykládke, kvapalina nachádzajúca 

sa v nich, hromadiť v špeciálnych úsekoch potrubia, a potom aby sa dala bezpečne 

odstrániť.  

 C  Musia byť celé usporiadané na palube.  

 D  Aby sa zabránilo statickému náboju počas nakládky, musia byť usporiadané tak blízko ako  

je to možné nad palubou. 

 

 130 02.0-04 7.2.4.25.2 B 

 

  Môže sa predĺžiť potrubie na nakládku a vykládku pevnými alebo pružnými potrubiami 

vystupujúcimi za predný a zadný koferdam?  

 

 A Áno, je to povolené, ak pevné alebo pružné potrubie vykazu je rovnaký skúšobný tlak ako  

potrubie pre nakládku a vykládku. 

 B Nie, je to zakázané, s výnimkou hadíc používaných na preberanie prevádzkových odpadov 

obsahujúcich oleje alebo mazivá alebo pri odovzdávaní lodných pohonných hmôt . 

 C Áno, za predpokladu, že potrubím sa bude prepravovať iba UN 1999 TÉRY, KVAPALNÉ. 

 D Áno, ak sú potrubia vybavené spätnými ventilmi. 
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 130 02.0-05 9.3.3.16.1 B 

 

  Kde musia byť umiestnené spaľovacie motory, ktoré sú používané počas nakládky, vykládky a lebo 

odplynenia?  

 

 A V oblasti nákladu. 

 B Mimo oblasti nákladu. 

 C V oblasti nákladu, keď sú poháňané kvapalným palivom s bodom vzplanutia viac ako  

100 °C. 

 D V špeciálnej strojovni pred oblasťou nákladu. 

 

 130 02.0-06 3.2.3.1, 3.2.3.2, Tabuľka C A 

 

  Ktorému typu tankových plavidiel je minimálne priradená látka UN 1203 BENZÍN alebo 

MOTOROVÝ BENZÍN? 

 

 A Typ N zatvorený. 

 B Typ N otvorený. 

 C Typ G. 

 D Typ C. 

 

 130 02.0-07 3.2.3.2, Tabuľka C D 

 

  V plavbe s tankovými p lavidlami sa rozlišujú tri typy tankových plavidiel. Kde je v dohode ADN 

predpísané, v ktorých typoch tankových plavidiel sa musia príslušné látky prepravovať?    

 

 A  V odseku 7.1.1.21.  

 B V oddieli 9.3.3.  

 C V oddieli 1.2.1.  

 D V odseku 3.2.3.2 a tabuľke  C. 

 

 130 02.0-08 7.2.4.16.4, 9.3.3.25.3 A 

 

  Na palube tankového plavidla sa nachádza na konci oblasti nákladu  priečny predel podľa 

pododseku 9.3.3.10.2. Čo treba v tejto súvislosti zohľadniť pri nakládke, vykládke a odplynení? 

 

 A  Počas nakládky a vykládky sa dvere nemôžu otvárať bez povolenia veliteľa plav idla, aby sa 

plyny, ktoré sú ťažšie ako vzduch, nemohli dostať do obytných priestorov.  

 B Uzavretie plynových ventilov počas nakládky, vykládky a odplyňovania nie je nutné, avšak 

je to nutné počas plavby.  

 C Plynové ventily musia byť počas  nakládky, vykládky a odplynenia zatvorené pri slabom 

vetre alebo v bezvetrí.  

 D Plynové ventily musia byť zatvorené vtedy, keď počas nakládky alebo vykládky fúka vietor 

v smere od oblasti nákladu k obytným priestorom.  
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 130 02.0-09 Odd. 1.2.1, Základné všeobecné znalosti B 

 

  Ktorá z nasledujúcich vlastností je typická pre tankové plavid lo typu G?  

 

 A Vždy má odvetrávacie potrubie.  

 B Nákladné tanky sú skonštruované ako tlakové nádoby.  

 C Dodatočné koferdamy. 

 D Nákladné tanky tvorí vonkajšia obšívka a  paluba. 

 

 130 02.0-10 9.3.3.20.4 A 

 

  Na ktorých miestach sa nachádza na uzavretom plavid le typu N lapač plameňov?  

 

 A Vo vetracích otvoroch koferdamov.  

 B V odsávacích otvoroch nádrží pre mazacie o leje .  

 C Vo vetracích otvoroch strojovne.  

 D Vo ventilátoroch obytných priestorov . 

 

 130 02.0-11 1.2.1 A 

 

  Akú úlohu má  lapač p lameňov?  

 

 A Zabraňuje prien iku p lameňa  do chráneného priestoru (napr. nákladného tanku, koferdamu). 

 B Zvyšuje odpor prietoku v potrubiach.  

 C Zadržiava nečistoty.  

 D Zabraňuje úniku výbušných pár do atmosféry. 

 

 130 02.0-12 9.3.3.21.1 d) C 

 

  Pri akom stupni naplnenia musí najneskôr reagovať snímač vysokej hladiny pre spustenie 

zariadenia proti preplneniu v nákladnom tanku tankového plavidla?   

 

 A    85 %.  

 B    97 %.  

 C 97,5 %.  

 D    75 %. 

 

 130 02.0-13 Základné všeobecné znalosti, 9.3.3.21.1, 9.3.3.21.4 A 

 

  Čo je poplašné zariadenie, ktoré upozorňuje na úroveň hladiny podľa dohody ADN?   

 

 A Zariadenie, ktoré pri nakládke upozorňuje akustickým a optickým signálom, že čoskoro 

bude dosiahnutý maximálny stupeň naplnenia nákladného tanku.  

 B Zariadenie, ktoré ukazuje momentálny stav naplnenia nákladného tanku.  

 C Zariadenie, ktoré ukazuje, že palivová nádrž hnacieho motora bude čoskoro prázdna.  

 D Zariadenie, ktoré upozorňu je na príliš vysoký tlak v nákladných tankoch. 

 



PLAVBA TANKOVÝMI PLAVIDLAMI 

Skúšobný cieľ 2: Stavba a vybavenie 
 

Číslo Zdroj Správna 

odpoveď 

 

Strana 4 
 

 130 02.0-14 9.3.3.21.1 c) B 

 

  Pri akom stupni naplnenia musí najneskôr reagovať ukazovateľ úrovne hladiny na tankovom 

plavidle typu N?  

 

 A 86 %.  

 B 90 %.  

 C 92 %.  

 D 97 %.  

 

 130 02.0-15 Základné všeobecné znalosti, 1.2.1 D 

 

  Čo je typickým znakom pre tankové plavidlo typu C?  

 

 A Plavid lo s cylindrickými nákladnými tankami.  

 B Plavid lo s jednoduchým trupom s uzavretým systémom.  

 C Plavid lo so zúženou palubou s dvojitým trupom. 

 D Plavid lo s hladkou palubou s dvojitým trupom. 

 

 130 02.0-16 8.1.6.2 A 

 

  Ako často sa musia kontrolovať hadice používané pre nakládku a vykládku a hadicové rozvody 

tankových plavidiel?  

 

 A Raz ročne, osobami k tomu poverenými príslušným orgánom. 

 B Každých päť rokov pri obnovení osvedčenia o schválení.  

 C Spoje hadicový rozvodov sa kontrolujú raz ročne na tesnosť, samotné pružné hadice každé  

dva roky  na stav a tesnosť. 

 D Prvú kontrolu pružných hadíc je nutné vykonať po piatich rokoch používania, potom je 

potrebné vykonať kontrolu každé dva roky.  

 

 130 02.0-17 8.6.3 A 

 

  Čo je potrebné dodržať pri pripájaní potrubia na nakládku a vykládku zariadenia na brehu k 

potrubnému systému tankového plavidla?  

 

 A Všetky skrutky spojovacích prírub musia byť nasadené a dotiahnuté.   

 B Pri pripájaní spojovacích prirúb musí byť minimálne každá druhá skrutka  nasadená a 

dotiahnutá.  

 C Pri pripájaní spojovacích prirúb stačia tri nasadené skrutky , ktoré však musia byť od seba 

v rovnakej vzdialenosti a musia byť dobre dotiahnuté. 

 D Veliteľ plav idla nie je povinný nič dodržať; za pripojen ie potrubia na nakládku a vykládku  

k zariadeniu na brehu zodpovedá výhradne pobrežné zariadenie. 

 

 130 02.0-18 7.2.4.25.4 C 

  

  Kde je v dohode ADN uvedené, že potrubia pre nakládku a vykládku musia byť po každej 

nakládke vyprázdnené?  

 

 A V oddieli 2.2.3. 

 B V odseku 3.2.3.2, tabuľka C. 

 C V pododseku 7.2.4.25.4. 

 D V kontrolnom zázname . 
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 130 02.0-19 1.2.1 B 

 

  Čo je to odvetrávacie potrubie?  

 

 A  Potrubie prístavného zariadenia, ktoré spája počas nakládky a vykládky potrubie plavid la 

na odvod pár a ktoré je skonštruované takým spôsobom, aby chránil p lavidlo od detonácií, 

alebo preniknutia plameňov z brehu. 

 B Potrubie zariadenia plavidla, ktoré počas nakládky alebo vykládky pripája jeden alebo 

niekoľko nákladných tankov k odplyňovaciemu spätnému potrubiu. Toto potrubie je 

vybavené poistnými ventilmi chrániacimi nákladný tank alebo nákladné tanky pred 

nežiaducim vnútorným pretlakom alebo vznikom vákua.  

 C Spojovacie potrubie medzi palivovou nádržou s naftou a tankom.  

 D Spojovacie potrubie so stlačeným vzduchom medzi remorkérom a tankovým člnom.  

 

 130 02.0-20 1.2.1 A 

 

  Čo je to odplyňovacie spätné potrubie?  

 

 A Potrubie pobrežného zariadenia, ktoré je počas nakládky a vykládky pripojené k 

odvetrávaciemu potrubiu plavidla a ktoré je konštruované tak, aby chránilo plavid lo  od 

detonácií, alebo preniknutiu plameňa z b rehu.  

 B Potrubie plavidla, ktoré spája jeden alebo viac nákladných tankov s  odplyňovacím spätným 

potrubím počas nakládky a vykládky, a ktoré je vybavené bezpečnostnými ventilmi na 

ochranu nákladného tanku (nákladných tankov) proti nežiaducemu vnútornému pretlaku  

alebo vzniku vákua.  

 C Spojovacie potrubie medzi palivovou nádržou s naftou a tankom.  

 D Spojovacie potrubie so stlačeným vzduchom medzi remorkérom a tankovým člnom.  

 
 130 02.0-21 9.3.3.25.2 c) C 

 

  Musia sa odlišovať potrubia pre nakládku a vykládku na palube tankových plavidiel od ostatných 

potrubí? 

 

 A         Áno, podľa osobitného farebného kódu uvedeného v ADN. 

 B Áno, na potrubiach musia byť nápisy v súlade s ADN. 

 C Áno, zreteľne, napr. farebným označením. 

 D ADN neobsahuje k tomu ustanovenia. 

 

 130 02.0-22 vymazané (07.06.2005) 

 

 130 02.0-23 9.3.3.22.1 b) D 

 

  Otvory nákladných tankov na tankovom plavidle typu N majú obsah priečneho profilu viac ako 

0,10 m 
2
, v akej výške nad úrovňou paluby musia byť  umiestnené tieto otvory?  

 

 A 20 cm. 

 B 30 cm. 

 C 40 cm. 

 D 50 cm. 
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 130 02.0-24 9.3.3.21.3 A 

 

  Odkiaľ musí byť viditeľný ukazateľ stupňa naplnenia nákladných tankov? 

 

 A Z obslužného miesta uzavieracích zariadení. 

 B Z kormidelne. 

 C Z centrálneho kontrolného miesta organizácie vykonávajúcej prekládku. 

 D Z akéhokoľvek miesta na plavidle. 

 

 130 02.0-25 9.3.3.25.8  C 

 

  Systém potrubí pre nakládku a vykládku na tankovom p lavidle typu N slúži k pripojeniu prívodu 

balastnej vody do nákladného tanku. Aké ustanovenia platia pre sacie prípojky?  

 

 A Musia byť vybavené vysokorýchlostným ventilom. 

 B Musia byť vybavené samouzatváracím ventilom. 

 C Musia sa nachádzať v oblasti nákladu, ale mimo nákladných tankov. 

 D Musia byť vybavené prípojkou normy C pre samostatné potrubie. 

 

 130 02.0-26 Všeobecné základné znalosti  C 

 

  Čo rozumieme pod pojmom zvýšená stredná časť paluby na tankovom plav idle? 

 

 A Podpera potrubia pre nakládku a vykládku. 

 B Bezpečnostná zóna medzi strojovňou a nákladnými tankami. 

 C Zvýšenie paluby vytvorené vrchnou časťou tankov nad úroveň ochodzov. 

 D Priečna pevnosť. 

 

 130 02.0-27 1.2.1  A 

 

  Ktorý z priestorov na tankovom plavid le typu N patrí do oblasti nákladu? 

 

 A Koferdam. 

 B Strojovňa. 

 C Obytný priestor. 

 D Predná časť plavidla (kolízny priestor). 

 

 130 02.0-28 9.3.3.31.2  C 

 

  V akej minimálnej vzdialenosti sa musia nachádzať sacie otvory spaľovacích motorov na palube 

tankového plavidla typu N?  

 

 A 0,50 m. 

 B 1,00 m. 

 C 2,00 m. 

 D 2,50 m. 
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 130 02.0-29 9.3.3.11.1  D 

 

  Aký je maximálny prípustný objem nákladného tanku tankového plavidla, v ktorom L*B*H je 

viac ako 3 750 m
3
? 

 

 A 200 m
3
. 

 B 280 m
3
. 

 C 350 m
3
. 

 D 380 m
3
. 

 

 130 02.0-30 1.2.1 B 

 

  Koľko t laku vody (v metroch) nad palubou musí vydržať predel tankového plavidla , aby bol 

považovaný v zmysle dohody ADN za vodotesný? 

 

 A 0,50 m.  

 B 1,00 m.  

 C 2,00 m.  

 D 4,00 m. 

 

 130 02.0-31 9.3.3.11.1 c) C 

 

  Tankové plavidlo je vybavené vysokotlakovými nákladnými tankami. Na aký pracovný tlak musia 

byť min imálne tieto nákladné tanky skonštruované?  

 

 A 100 kPa. 

 B 200 kPa. 

 C 400 kPa. 

 D 500 kPa. 

 

 130 02.0-32 9.3.3.11.3  D 

 

  Kde sa na tankovom plavid le musí nachádzať koferdam? 

 

 A Iba v prednej časti oblasti nákladu. 

 B Iba v zadnej časti oblasti nákladu. 

 C Vpredu aj vzadu v oblasti nákladu, a taktiež v strede trupu. 

 D Vpredu a vzadu v oblasti nákladu. 

 

 130 02.0-33 vymazané (2012). 
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 130 02.0-34 9.3.3.23.2  D 

 

  O koľko musí byť skúšobný tlak nákladného tanku na palube tankového plavidla typu N 

minimálne vyšší ako konštrukčný tlak?  

 

 A 0,75. 

 B 0,9. 

 C 1,1. 

 D 1,3. 

 

 130 02.0-35 9.3.3.21.3  C 

 

  Odkiaľ musí byť viditeľné, pri tankových plavidlách typu N  uzatvorených, že v nákladnom tanku 

je pretlak alebo podtlak?  

 

 A Od poklopu príslušného nákladného tanku. 

 B Zo strojovne. 

 C Z miesta na plavidle, z ktorého možno prerušiť nakládku alebo vykládku. 

 D Z miesta na brehu, z ktorého možno prerušiť nakládku alebo vykládku . 

 

 130 02.0-36 9.3.3.  D 

 

  V ktorých bodoch dohody ADN sú uvedené predpisy pre stavbu tankových plavidiel typu N?  

 

 AV odseku 9.1.0.0 – 9.1.0.95. 

 B V odseku  9.2.0.0 – 9.2.0.95. 

 C V odseku  9.3.2.0 – 9.3.2.99. 

 D V odseku  9.3.3.0 – 9.3.3.99. 

 

 130 02.0-37 9.3.3.21.1  D 

 

  Ktoré zariadenie podľa dohody ADN nie je bezpečnostné alebo kontrolné zariadenie  na 

zabránenie prep lnenia tankov? 

 

 A Ukazovateľ úrovne hladiny. 

 B Zariadenie prot i preplneniu. 

 C Výstražné zariadenie výšky úrovne hladiny. 

 D Hliníková meracia tyč. 

 

 130 02.0-38 9.3.3.22.4  C 

 

  Akými zariadeniami alebo vybavením musia byť vybavené uzatvorené tankové plavidla typu N? 

 

 A Otvorom pre vzorky p lynov. 

 B Otvorom na odber vzoriek  s min imálnym priemerom 0,6 m. 

 C Bezpečnostnými zariadeniami, ktoré zabrán ia neprípustným pretlakom alebo podtlakom. 

 D Ventilom, ktorý rovnomerne rozdeľu je plyny prúdiace von. 
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 130 02.0-39 7.2.3.25.1, 7.2.3.25.2  D 

 

  S akým potrubím je povolené pevne spájať potrubie pre nakládku a vykládku? 

 

  A S palivovým potrubím. 

  B S potrubím na čistenie paluby. 

  C S potrubím na odčerpávanie koferdamov.  

  D So žiadnym potrubím, uvedeným v odpovediach A, B alebo C. 

 

 130 02.0-40 9.3.3.25.1  A 

 

  Kde sa na palube tankového plavidla musia nachádzať čerpadlá na nakládku a k n im príslušné 

potrubia pre nakládku a vykládku? 

 

 A V oblasti nákladu. 

 B Minimálne vo vzd ialenosti 0,30 m nad palubou. 

 C Mimo paluby. 

 D Na palube. 

 

 130 02.0-41 9.3.3.25.8 b)  B 

 

  Čo sa musí nachádzať na tankovom plavidle typu N na spoji potrubí prívodu balastnej vody do 

nákladného tanku s potrubím pre nakládku alebo vykládku?  

 

 A Vysokorýchlostný ventil. 

 B Spätný (nevratný) ventil. 

 C Samouzatvárací ventil. 

 D Lapač plameňov. 

 

 130 02.0-42 9.3.3.25.7  A 

 

  Čím musia byť vybavené potrubia pre nakládku a vykládku tankového plavidla typu N? 

 

 A Zariadením na meran ie tlaku na výstupe čerpadiel. 

 B Ventilom proti prep lneniu. 

 C Vysokorýchlostným ventilom. 

 D Lapačmi plameňov. 

 

 130 02.0-43 9.3.3.25.6  A 

 

  Ako musia byť skonštruované potrubia pre nakládku a vykládku ?  

 

 A Musia mať pri skúšobnom tlaku potrebnú elasticitu, nepriepustnosť a odolnosť voči tlaku. 

 B Musia byť vypočítané na rovnaký skúšobný tlak ako nákladné tanky. 

 C Musia byť vybavené pretlakovými a podtlakovými ventilmi , aby sa zabránilo príliš  

vysokému alebo nízkemu tlaku. 

 D Musia byť vybavené automatickými ventilmi, ktoré sa zatvoria pri príliš vysokej rýchlosti 

plnenia. 
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 130 02.0-44 9.3.3.25.8 b)  D 

 

  Nakladacie potrubie je používané na odber vody pre umývanie nákladných tankov alebo na prívod 

balastnej vody. Aká armatúra musí byť inštalovaná na spoji potrubia na odber vody a potrubím pre 

nakládku a vykládku?  

 

 A Klapka. 

 B Guľový ventil. 

 C Samouzatvárací ventil. 

 D Spätný (nevratný) ventil. 

 

 130 02.0-45 9.3.3.23.3  C 

 

  Aký je min imálny skúšobný tlak potrubia pre nakládku a vykládku tankového plavidla typu N?   

 

 A 100 kPa. 

 B 500 kPa. 

 C 1000 kPa. 

 D 2000 kPa. 

 

 130 02.0-46 vymazané (01-01-2007) 

 

 130 02.0-47 9.3.3.25.4 b)  B 

 

  Do ktorého miesta v nákladnom tanku tankového plavidla typu N musí siahať potru bia pre 

nakládku a vykládku?  

 

 A Tesne pod palubu. 

 B Ku dnu. 

 C Ku stene paluby. 

 D Ku prednej stene predelu. 

 

 130 02.0-48 9.3.3.11.3  D 

 

  Na čo slúžia koferdamy? 

 

 A Slúžia ako skladový priestor. 

 B Slúžia ako dodatočný nákladný tank. 

 C Slúžia ako nádrž na kaly. 

 D Oddeľujú  provu a ko rmu plav idla od nákladných tankov. 

 

 

 130 02.0-49 9.3.3.50.1 b)  B 

 

  Pre tankové plavidlá typu N sa vyžaduje, okrem iného, aj zoznam elektrických zariadení  

inštalovaných v oblasti nákladu. Ktoré z nižšie uvedených údajov nie je nutné uvádzať? 

 

 A Prístroje a miesta rozmiestnenia. 

 B Rozmery a výkon. 

 C Druh ochrany, druh ochrany proti výbuchu. 

 D Osvedčenie o vykonanej inšpekcii a číslo osvedčenia o schválení.  
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 130 02.0-50 7.2.3.31.1  C  

 

  Aký bod vzplanutia musí mať kvapalné palivo, ktoré slúži na pohon spaľovacích motorov 

tankových plavidiel prepravujúcich nebezpečný tovar? 

 

 A  Nie viac ako 23°C. 

 B Nie viac ako 50 °C. 

 C Nie menej ako 55 °C. 

 D Nevzťahujú sa žiadne ustanovenia. 

 

 130 02.0-51 9.3.3.10.2  C 

 

 Aká je na tankových plavidlách , minimálna výška spodnej hrany otvorov dverí v bočných stenách 

nadstavieb a minimálna výška hornej hrany obruby vstupných otvorov do podpalubných 

priestorov?  

 

 A 0,30 m. 

 B 0,40 m. 

 C 0,50 m. 

 D 0,60 m. 

 

 130 02.0-52 9.3.3.11.3 a)  B 

 

  Čím musia byť na tankovom plavidle oddelené prevádzkové priestory pod palubou, umiestnené 

mimo ob lasti nákladu od nákladných tankov?  

 

 A  Priestorom dokormidlovacieho zariadenia na prove.  

 B Koferdamom. 

 C Strojovňou. 

 D Vodotesným predelom. 

 



PLAVBA TANKOVÝMI PLAVIDLAMI  

Skúšobný cieľ 3: Prevádzka nákladných tankov a priľahlých priestorov 
 

Číslo Zdroj Správna 

odpoveď 

 

Strana 12 
 

 130 03.0-01 5.4.1.1.6.5 B 

 

  Kto sa považuje za odosielateľa prázdneho tankového plavidla s nevyčistenými nákladnými 

tankami?   

 

 A Majiteľ posledného nákladu.  

 B Veliteľ p lavidla .  

 C Budúci odosielateľ nového nákladu.  

 D Lodná spoločnosť. 

 

 130 03.0-02 7.2.3.20.1 D 

 

   Tankové plavidlo typu N s vloženými nákladnými tankami, ktoré nie sú závislé od konštrukcie 

plavidla, je  vyložené. Je povolené používať dvojité boky a dvojité dná na príjem balastnej vody? 

 

  A  Nie, to je povolené len pri preprave látok, pre ktoré n ie je predpísané plavidlo s  vloženými 

nákladnými tankami, ktoré nie sú záv islé od konštrukcie p lavidla.  

  B  Nie, príjem balastnej vody nie je povolený ani pri prázdnych plavbách. 

  C  Áno, ale iba v prípade, keď sú všetky nákladné tanky prázdne a odplynené, za predpokladu, 

že to bolo zohľadnené pri výpočte stability v  nepoškodenom aj poškodenom stave, a že 

plnenie nie je zakázané v stĺpci 20 tabuľky C odseku 3.2.3.2 

  D Áno, príjem balastnej vody je v tomto prípade povolený, za predpokladu, že to bolo 

zohľadnené pri výpočte stability v  nepoškodenom a poškodenom stave, a že plnenie nie je 

zakázané v stĺpci 20 tabuľky C odseku 3.2.3.2 

 

 130 03.0-03 7.2.4.22.2  D 

 

   Na tankovom plavid le sa prepravujú  látky triedy 3, pre ktoré je požadovaná ochrana proti 

výbuchu. Je povolené otváranie krytov nákladných tankov počas prepravy? 

 

 A Áno, ale iba pri dodržaní požiadaviek odseku 7.2.4.22. 

 B Áno, ale iba krátkodobo pre kontrolné účely. 

 C Áno, ale iba keď je  koncentrácia p lynov menej ako 50 % dolnej hranice výbušnosti. 

 D Nie. 

 

 130 03.0-04  8.3.5  B 

 

  Predtým ako bude na tankových plavidlách povolené začať s opravami a údržbárskymi prácami, 

ktoré vyžadujú použitie ohňa alebo elektrického prúdu, alebo počas nich môžu vznikať iskry, musí 

byť k dispozícii povolenie alebo osvedčenie potvrdzujúce, že plavid lo bolo odplynené. Kým je 

toto povolenie vystavované?   

 

 A Požiarnym zborom. 

 B Miestnym príslušným orgánom. 

 C Klasifikačnou spoločnosťou. 

 D Riečnou políciou. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 130 03.0-05 7.2.3.7.2 C 
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  Kedy môže byť vykonávané odplynenie tankových plavidiel počas plavby? 

 

 A Pre všetky látky bez obmedzen ia. 

 B Iba v blízkosti skladovacích nádrží. 

 C Za podmienok uvedených v  pododseku 7.2.3.7.2. 

 D Za podmienok uvedených v  pododseku 7.2.4.7.2. 
 

 130 03.0-06 Všeobecné základné znalosti B 

 

  V potrubí uzatvoreného tankového plavidla sú namontované poistky proti prešľahnutiu plameňa. 

Čo sa môže stať pri nakládke v prípade ich znečistenia? 

 

 A Nákladný tank sa nenaplní úplne. 

 B Nákladný tank sa zdeformuje („nafúkne sa“). 

 C Tlak bude znížený prostredníctvom vyrovnávania tlaku krytmi nákladných tankov.   

 D Vysokorýchlostný ventil sa poškodí. 

 

 130 03.0-07 9.3.3.26.3 C  

 

  Aký je maximálny objem cisterny na zvyškové produkty na tankových plavidlách typu N?  

 

 A 20 m
3. 

 B 25 m
3. 

 C 30 m
3. 

 D 35 m
3. 

 

 130 03.0-08 Všeobecné základné znalosti, 1.2.1 B 

 

  Prečo sa na tankových plavidlách nachádzajú vyprázdňovacie potrubia? 

 

 A Aby mohli byť nákladné tanky optimálne naložené. 

 B Aby bolo možné optimálne vyprázdniť nákladné tanky  a vykládkové a nakládkové 

potrubia.  

 C Aby bolo možné v prípade potreby zahriať náklad.  

 D Aby bolo možné jednoduchým spôsobom naložiť v iacero nákladov. 

 

 130 03.0-09 1.2.1 B 

 

  Prečo sa na tankovom plavid le nachádza dočerpávací systém?  

 

 A Aby sa prefúkli nákladné tanky.  

 B Aby sa nákladné tanky a potrubia pre nakládku a vykládku čo najv iac vyprázdnili. 

 C Aby sa vyhrievali nákladné tanky. 

 D Aby sa doplnili nákladné tanky. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 130 03.0-10 Všeobecné základné znalosti  D 
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            Aké nebezpečenstvo vzniká pri použití stlačeného vzduchu z pobrežného zariadenia v potrubiach 

pre nakládku a vykládku? 

 

 A Náklad môže zmeniť svoju farbu. 

 B Plavid lo sa môže prevrátiť. 

 C Tento proces nepredstavuje pre plavidlo žiadne nebezpečenstvo. 

 D Nákladné tanky sa môžu zdeformovať. 

 

 130 03.0-11 7.2.4.25.4  C 

 

  Je potrebné vyprázdniť potrubia pre nakládku a vykládku po každej nakládke?  

 

 A Nie, je to dokonca zakázané. 

 B Nie, o tom rozhoduje veliteľ plav idla. Môže to urobiť z bezpečnostných dôvodov. 

 C Áno. 

 D Áno, keď to vyžaduje pobrežné zariadenie. 

 

 130 03.0-12 7.2.3.7.4 B 

 

Odplynenie nákladných tankov musí byť prerušené, keď mimo oblasť nákladu, pred obytnými 

priestormi, možno očakávať nebezpečné koncentrácie plynov. Pri akej nebezpečnej koncentrácii 

plynov sa musí odplynenie prerušiť? 

 

 A Viac ako 30 % dolnej hranice výbušnosti. 

 B Viac ako 20 % dolnej hranice výbušnosti. 

 C Viac ako 10 % dolnej hranice výbušnosti. 

 D Viac ako 50 % dolnej hranice výbušnosti. 

 

 130 03.0-13 7.2.3.7.1 B 

 

  Kde je  povolené vykonať odplynenie  kotviacich tankových plavidiel? 

 

 A  Na každom kotvisku.  

 B Na miestach schválených príslušným orgánom. 

 C V každom ropnom prístave. 

 D Na každom mieste stojaceho plavidla, mimo obytných oblastí. 

 

 130 03.0-14 Všeobecné základné znalosti C 

 

  Plavid lo je vybavené vykurovacími hadmi a musí ísť na opravu do lodenice. Prečo sa vykurovacie 

hady preplachujú? 

 

  A Aby sa zaistilo, že zariadenie na ohrev nákladu je p ripravené na použit ie. 

 B Aby sa zaistilo, že sú vykurovacie hady odolné voči pôsobeniu stlačeného vzduchu. 

 C Aby sa zaistilo, že v dôsledku netesností sa nenachádzajú zvyšky nákladu vo vykurovacích 

hadoch. 

 D Aby sa zaistilo, že vykurovacie hady nie sú upchaté. 

 

 

 

 

 

 

 130 03.0-15 7.2.3.7.3 A 
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  Na ktorých miestach je povolené vykonať odplynenie nákladných tankov, ktoré obsahovali 

nebezpečné látky, okrem UN 1203 MOTOROVÝ BENZÍN? 

 

 A Počas plavby alebo na miestach, ktoré sú na to určené. 

 B V prístavných bazénoch. 

 C Pri komorách a ich rejdách. 

 D Nie sú žiadne obmedzenia . 

 

 130 03.0-16 9.3.3.26.3 B 

 

  Aký je maximálny obsah cisterny na zvyškové produkty? 

 

 A 20 m
3. 

 B 30 m
3. 

 C 25 m
3. 

 D 35 m
3. 

 

 130 03.0-17 7.2.3.7.2 C 

 

  Prázdne tankové plavidlo, ktoré prepravovalo UN 1208 HEXÁNY, trieda 3, klasifikačný kód F1, 

musí odplyniť svoje nákladné tanky . Aká je maximálna prípustná koncentrácia plynov, ktorá je 

odvádzaná cez lapač plameňov do okolitého vzduchu? 

 

 A < 70 % dolnej hranice výbušnosti. 

 B < 60 % dolnej hranice výbušnosti. 

 C < 50 % dolnej hranice výbušnosti.  

                      D < 55 % dolnej hranice výbušnosti. 

 

 130 03.0-18 7.2.3.7.3 D 

 

  Tankové plavidlo prepravovalo  UN 2054 MORFOLÍN (trieda 8, obalová skupina I). Počas plavby 

bolo vykonané odplynenie nákladných tankov. Aká je maximálna povolená koncentrácia plynov 

na výstupe?  

 

 A < 50 % dolnej hranice výbušnosti. 

 B < 30 % dolnej hranice výbušnosti. 

 C < 20 % dolnej hranice výbušnosti. 

 D < 10 % dolnej hranice výbušnosti. 

 

 130 03.0-19 9.3.2.26.2, 9.3.3.26.2 D 

 

  Musia sa dať nádoby na kaly uzatvoriť vekom?  

 

 A Nie, ale musia byť ohňovzdorné.   

 B Nie, ale sa nimi dať ľahko manipulovať a musia byť označené . 

 C Áno, ale iba ak je ich objem väčší ako 2 m
3
. 

 D Áno. 
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 130 03.0-20 7.2.4.22.1, 7.2.4.22.2 C 

 

  Za akých podmienok je povolené odstrániť lapače plameňov za účelom ich čistenia? 

 

  A Za žiadnych podmienok.  

  B Ak je to predpísané v osvedčení o schválení.  

  C Ak sú nákladné tanky prázdne, odplynené, zbavené tlaku  a koncentrácia horľavých plynov 

v nákladnom tanku je  menšia ako 10 % dolnej hranice výbušnosti. 

  D Ak je to predpísané v písomných pokynoch. 

 

 130 03.0-21 7.2.3.1.4, 7.2.4.22.1 B 

 

  Nákladný tank bol vyčistený po UN 1294 TOLUÉN. Je potrebné do neho vstúpiť za účelom 

ďalších čistiacich prác, ale predtým je potrebné vykonať meranie. Za akých podmienok je možné 

vykonať toto meranie? 

 

  A Potom, ako bol nákladný tank vymytý a očistený suchým spôsobom.  

  B Ak osoba, ktorá vykonáva meranie, je vybavená dýchacím prístrojom a nákladný tank je 

zbavený tlaku. 

  C Keď je nákladný tank zbavený tlaku.  

  D Ak osoba, ktorá vykonáva meranie, má  rukav ice a nákladný tank je zbavený tlaku. 

 

 130 03.0-22 Všeobecné základné znalosti A     

 

  Aké nebezpečenstvo môže vzniknúť, keď sa nákladný tank čistí pomocou vysokotlakového 

zariadenia?  

 

  A Nebezpečenstvo vzniku statického náboja. 

  B Nebezpečenstvo, že vodný prúd prerazí stenu nákladného tanku. 

  C Nehrozí žiadne nebezpečenstvo. 

  D Nebezpečenstvo znečistenia produktu . 

 

 

130 03.0-23 Tabuľka C, stĺpec 20, poznámka 8 C 

 

Tankové plavidlo má dvojité boky a  dvojité dná. Všetky nákladné tanky sú naložené látkou UN 

1780 FUMARYLCHLORID. Môžu sa priestory dvojitých bokov naplniť vodou na 90%? 

 

A Áno, je to povolené 

B Áno, je povolené, keď sú dvojité boky naplnené pitnou vodou 

C Nie , v prípade tohto nákladu nie je povolené plniť priestory dvojitých bokov vodou . 

D Nie, plniť priestory dvojitých bokov vodou nie je povolené, keď sú nákladné tanky 

naložené. 
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130 03.0-24 7.2.4.13.1 B 

  

  Po vykládke  plav idla zostalo niekoľko litrov v nákladných tankoch. Nákladné tanky musia byť 

vyčistené. Čo je potrebné urobiť, ak boli zvyšky nákladu umiestnené do cisterny na zvyškové 

produkty, v ktorej sa už nachádza iný produkt?  

 

 A  Je potrebné obdržať povolenie od príslušného orgánu, že oba produkty môžu byť plnené  do 

tej istej cisterny. 

 B Je potrebné sa presvedčiť, že obe látky spolu nebezpečne nereagujú. 

 C Je potrebné najskôr vypočítať hodnotu priemernej hustoty produktov. 

 D Je potrebné požiadať o radu organizáciu pre odstraňovanie, zber a likvidáciu odpadov 

určenú príslušným orgánom. 

 

 130 03.0-25 9.3.3.26.4 C 

 

  Aké podmienky musí splniť cisterna na zvyškové produkty uzavretého tankového plavidla typu N?  

 

 A Musí byť vybavená dvoma vypúšťacími ventilmi. 

 B Musí byť vybavená vypúšťacím a podtlakovým ventilom. 

 C Musí byť vybavená vypúšťacím a podtlakovým ventilom a ukazovateľom úrovne hladiny.  

 D Musí byť vybavená vypúšťacím a podtlakovým ventilom a zariadením proti pretečeniu. 

 

 130 03.0-26 8.3.5 C 

 

  Na čo slúži osvedčenie o úplnom odplynení? 

 

 A  Ako potvrdenie, že nákladné tanky boli prehlásené veliteľom plavid la po meran í za čisté.  

 B Ako potvrdenie, že všetky priestory na palube boli merané a sú čisté. 

 C Ako potvrdenie, že  na palube plavidla je možné pracovať bez nebezpečenstva  z predošlého 

nákladu. 

 D Ako potvrdenie, že nákladné tanky sú čisté a že je možné do nich naložiť UN 1202 

PLYNOVÝ OLEJ alebo MOTOROVÁ NAFTA alebo VYKUROVACÍ OLEJ, ĽAH KÝ.  

 

 130 03.0-27 7.2.3.7.5 D 

 

  Po odplynení nákladných tankov chce veliteľ plavid la odstrániť označenie predpísané v  tabuľke C 

odseku 3.2.3.2 (modrý kužeľ/modré kužele alebo modré svetlo/modré svetlá). Aká môže byť 

maximálna koncentrácia horľavých plynov?  

 

 A   5 % dolnej hranice výbušnosti. 

 B 10 % dolnej hranice výbušnosti.  

 C 15 % dolnej hranice výbušnosti.  

 D 20 % dolnej hranice výbušnosti.  

 

 130 03.0-28 7.2.3.42.4 B 

 

  Počas vykládky niektorých látok je potrebné zariadenie na ohrev nákladu v  priestoroch, ktoré 

spĺňajú požiadavky bodu 9.3.3.52.3 b ). Kedy nemusia byť tieto požiadavky splnené?  

 

 A Keď bod vzplanutia nákladu je v iac ako 50 C. 

 B Keď bod vzplanutia nákladu je v iac ako 60 C. 

 C Keď bod vzplanutia nákladu je v iac ako 55 C. 

 D Keď bod vzplanutia nákladu je v iac ako 100 C. 
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 130 03.0-29 7.2.3.42.2 C 

 

  Tankové plavidlo musí prepraviť náklad v zahriatom stave. Čím, podľa dohody ADN, musí 

(musia) byť vybavený(é) nákladný(é) tank(y)? 

 

 A Hydromerom. 

 B Manometrom na meranie podtlaku. 

 C Teplomerom. 

 D Manometrom na meranie pret laku. 

 

 130 03.0-30 7.2.3.42.2, 9.3.3.21.1 A 

 

  Tankové plavidlo typu N otvorené s lapačom plameňov prepravuje látku, pre ktorú je v stĺpci 9 

tabuľky C, kapitoly 3.2 predpísané zariadenie na ohrev nákladu. Musia byť nákladné tanky 

vybavené teplomerom? 

 

 A Áno, je to potrebné pri preprave tejto látky.  

 B Nie, na plav idlách typu N nemusia byť nikdy nákladné tanky vybavené  teplomerom. 

 C Áno, na plavidlách typu N nákladné tanky musia byť vždy  vybavené  teplomerom.  

 D Nie, nie je to potrebné, pokiaľ táto požiadavka n ie je predpísaná v písomných pokynoch. 

 

 130 03.0-31 3.2.3.2, tabuľka  C, 7.2.3.42.2, 9.3.3.21.1  D 

 

  Tankové plavidlo typu N otvorené s lapačom plameňov prepravuje UN 1229 MEZITYLOXID. 

Musia byť nákladné tanky pri preprave tohto produktu vybavené teplomerom?  

 

 A Áno, je to potrebné pri preprave tohto produktu. 

                       B Nie, na plav idlách typu N nemusia byť nikdy nákladné tanky vybavené  teplomerom. 

 C Áno, na plavidlách typu N nákladné tanky musia byť vždy  vybavené  teplomerom. 

 D Nie, nie je to potrebné pri preprave tohto produktu. 

 

 130 03.0-32 3.2.3.2, tabuľka  C B 

      

  Tankové plavidlo typu N nemá možnosť ohrevu nákladu. a má prepraviť UN 1779 KYSELINA 

MRAVČIA. Pri akej teplote vonkajšieho vzduchu už nemôže plavid lo prepravovať túto látku?  

 

 A  15 °C. 

 B  12 °C. 

 C  20 °C. 

 D  10 °C. 

 

 130 03.0-33 3.2.3.2, Tabuľka C C 

 

  Tankové plavidlo prepravuje UN 2215 ANHYDRID KYSELINY MALEÍNOVEJ, 

ROZTAVENÝ. Pre túto látku sa nevyžaduje ochrana proti výbuchom. Aká je maximálna povolená 

teplota počas prepravy podľa ADN?  

 

 A 15 °C. 

 B 72 °C. 

 C 88 °C. 

 D 90 °C. 
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 130 04.0-01 7.2.4.22.3 B 

 

  Je povolené na tankovom plavid le typu N uzavretom otvárať počas nakládky otvory pre odber 

vzoriek nákladných tankov?  

 

 A Áno, ale iba pri nákladných tankoch , naložených menej nebezpečnými látkami, napr. 

benzínom, pre ktoré je predpísaná v stĺpci 13, tabuľky C, odseku 3.2.3.2 ochrana proti 

výbuchu. Osobitné  požiadavky alebo podmienky netreba zohľadniť.  

 B Áno, ale iba pri nákladných tankoch, naložených nebezpečnými látkami , pre ktoré je v  

stĺpci 19, tabuľky C, odseku 3.2.3.2, predpísané označenie jedným alebo dvoma  modrými 

kužeľmi alebo svetlami, v prípade ak bola nakládka prerušená min imálne 10 minút.  

 C Áno, ale otvory pre odber vzoriek sa môžu otvárať iba s povolením miesta prekládky. 

Osoba, ktorá otvára otvory pre odber vzoriek musí byť chránená pred ohrozením 

spôsobeným nákladom.  

 D Nie, otváranie otvorov pre odber vzoriek je zakázané, pretože všetky uzatvorené tankové 

plavidlá musia byť vybavené  ukazovateľmi úrovne hladiny. 

 

 130 04.0-02 7.2.4.22.1, 7.2.4.22.3 C 

 

  Po nakládke tankového plavidla, ktoré je označené jedným modrým kužeľom/modrým svetlom, sa 

musí odobrať vzorka nákladu. Kedy najskôr môžete otvoriť otvor pre odber vzoriek? 

 

 A  Po ukončení procesu nakládky a keď v nákladných tankoch klesne tlak.  

 B Až keď budú k dispozícii prepravné doklady.  

 C Ak bola nakládka prerušená minimálne na 10 minút a daný nákladný tank je zbavený tlaku. 

 D 30 minút po ukončení nakládky. 

 

 130 04.0-03 3.2.3.2, tabuľka  C, 8.1.5.1 B 

 

  Aký prístroj sa musí nachádzať na tankovom plavidle, ak je vyžadovaný v tabuľke C odseku 

3.2.3.2? 

 

 A Dýchací prístroj nezávislý na okolitom vzduchu. 

 B Prístroj na meran ie horľavých plynov.  

 C Prístroj na meran ie dusíka.  

 D Záchranný navijak.  

 

 130 04.0-04 3.2.3.2, tabuľka C, 8.1.5.1 A 

 

  Aké osobitné vybavenie sa musí nachádzať na palube tankového plavidla, ak je vyžadovaný v časti 

8 a v tabuľke C bodu 3.2.3.2?  

 

 A Prístroj na meran ie horľavých plynov. 

 B Teplomer. 

 C Prístroj na meran ie dusíka.  

 D Prístroj na meran ie obsahu kyslíka. 
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 130 04.0-05 7.2.3.1.4, 7.2.3.1.5, 7.2.3.1.6 B 

 

  Ktorý z nižšie uvedených prístrojov nepatrí k prístrojom na meranie koncentrácií nebezpečných 

plynov alebo par pred vstupom do nákladných tankov , koferdamov a ostatných  uzavretých 

priestorov? 

 

 A Prístroj na meran ie horľavých plynov. 

 B Teplomer. 

 C Toximeter. 

 D Prístroj na meran ie obsahu kyslíka. 

 

 

 130 04.0-06 Všeobecné základné znalosti B 

 

  Nie je známe, aký náklad sa naposledy prepravoval v nákladnom tanku. Nákladný tank sa zmeral 

prístrojom na meranie horľavých plynov. Prístroj udáva, že neexistuje žiadne nebezpečenstvo 

výbuchu. Je povolený vstup do nákladného  tanku bez dýchacieho prístroja nezávislého na 

okolitom vzduchu? 

 

 A Áno, pretože neexistuje nebezpečenstvo výbuchu. 

 B Nie, pretože sa v ňom môžu nachádzať jedovaté plyny. 

 C Nie, pretože sa v ňom môže nachádzať príliš málo dusíka.  

 D Nie, pretože sa v ňom môže nachádzať príliš veľa kyslíka. 

 

 130 04.0-07 7.2.3.1.4, 7.2.3.1.5, 7.2.3.1.6 C 

 

  Nákladný tank neobsahuje jedovaté plyny. Pod akou úrovňou musí byť koncentrácia horľavých 

plynov v nákladnom tanku, aby bolo možné do neho vstúpiť?  

 

 A 25 % dolnej hranice výbušnosti. 

 B 33 % dolnej hranice výbušnosti.  

 C 50 % dolnej hranice výbušnosti.  

 D 70 % dolnej hranice výbušnosti.  

 

 130 04.0-08 Všeobecné základné znalosti A 

 

  Pomocou prístroja na meranie horľavých plynov je potrebné zistiť, či existuje nebezpečenstvo 

výbuchu v prázdnom nákladnom tanku, v ktorom sa nachádzal benzín. V akej výške sa bude 

vykonávať meranie? 

 

 A  Na dne nákladného tanku.  

 B V hornej časti nákladného tanku.  

 C V polovici výšky nákladného tanku. 

 D Priamo nad otvorom na odber vzoriek.  

 

 130 04.0-09 Všeobecné základné znalosti C 

 

  Prečo sa nikdy nemôže pri odbere vzoriek, ktoré sa vykonáva cez otvor na odber vzoriek, 

z bezpečnostných dôvodov použiť lano z nylonu?  

 

 A Následkom pôsobenia produktu sa môže lano roztrhnúť.  

 B Nádoba na odber sa môže vyšmyknúť pri použití lana z nylonu.  

 C Pri použití lana z nylonu  môže dôjsť k vzniku elektrostatického náboja. 

 D Používanie lana z nylonu je v ADN zakázané.  
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 130 04.0-10 3.2.3.2, tabuľka  C A 

 

  Po nakládke UN 1203 MOTOROVÝ BENZÍN  sa musí odobrať vzorka. Aké zariadenie na odber 

vzoriek sa musí prinajmenšom použiť? 

 

 A Otvorené zariadenie na odber vzoriek.   

 B Uzavreté zariadenie na odber vzoriek.  

 C Uzavreté zariadenie na odber vzoriek s  rozšíreným uzáverom.  

 D Čiastočne uzavreté zariadenie na odber vzoriek. 

 

 130 04.0-11 3.2.3.2, tabuľka  C, 7.2.4.16.8, 8.1.5.1 B 

 

  Plavid lo je naložené UN 1718  FOSFOREČNAN BUTYLNATÝ a je potrebné odobrať vzorku 

nákladu. Minimálne aké osobitné vybavenie   je potrebné mať na sebe podľa dohody ADN? 

 

 A Ochranné okuliare, ochranné rukav ice, ochranné čižmy, ochranný odev a taktiež vhodný 

dýchací prístroj závislý na okolitom vzduchu.  

 B Ochranné okuliare, ochranné rukavice, ochranné čižmy a ochranný odev. 

 C Ochranný odev a ochrannú obuv. 

 D Vhodný dýchací prístroj závislý na oko litom vzduchu.  

 

 130 04.0-12 3.2.3.2, tabuľka  C, 7.2.4.22.3 C 

   

  Na tankovom  plav idle sú dva nákladné tanky naložené s  UN 1100 ALYLCHLORID a šesť 

ďalších nákladných tankov s  UN 1213 IZOBUTYLACETÁT.  Plavidlo je vybavené odvetrávacím 

potrubím, ku ktorému sú napojené všetky nákladné tanky. Môže  byť odobratá vzorka UN 1213 

IZOBUTYLACETÁT s  uzavretým zariadením na odber vzoriek? 

 

  A Nie, pretože je potrebné otvorené zariadenie na odber vzoriek, ako je uvedené v  odseku 

3.2.3.2, tabuľka C, stĺpec  (19)  

 B Nie, pretože je potrebné čiastočne uzatvorené zariadenie na odber vzoriek, ako je uvedené v 

odseku 3.2.3.2, tabuľka C, stĺpec  (19) .   

  C Áno.  

  D Áno, ale iba so súhlasom príslušného orgánu .  

 

 130 04.0-13 3.2.3.2, tabuľka C, 7.2.4.22.2 C 

 

  Posledný náklad na plavidle bol UN 2282 HEXANOLY,  je potrebné vyčistiť nákladné tanky.. 

Kedy najskôr je možné podľa dohody ADN otvoriť poklopy nákladných tankov?  

 

 A Potom, ako bol nákladný tank zbavený tlaku. 

 B Potom, ako bol nákladný tank úplne odplynený a  už sa v ňom nenachádza žiadna výbušná 

zmes.  

 C Potom , ako bol nákladný tank zbavený tlaku, a  už sa v ňom nenachádzala koncentrácia 

horľavých plynov v množstve viac ako 10 % dolnej hran ice výbušnosti. 

 D Potom , ako bol nákladný tank zbavený tlaku, a  už sa v ňom nenachádzala koncentrácia 

horľavých plynov v množstve viac ako 20 % dolnej hran ice výbušnosti. 
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 130 06.0-01 3.2, 3.1 C 

 

  Čo znamená „konštrukcia nákladného tanku 3“ podľa odseku 3.2.3.2, tabuľky C? 

 

 A  Tlakový nákladný tank. 

 B Uzavretý nákladný tank. 

 C Otvorený nákladný tank s lapačom p lameňov. 

 D Otvorený nákladný tank. 

 

 130 06.0-02 1.1.2.1 B 

 

  Nevyčistené prázdne tankové plavidlo typu N prepravovalo benzín a následne má prepraviť naftu. 

Akým ustanoveniam musí zodpovedať plavidlo?  

 

 A Iba ustanoveniam časti 2.  

 B Všetkým príslušným ustanoveniam dohody ADN.  

 C Ustanoveniam časti 7, oddielu 7.1.1.  

 D Písomným pokynom pre posledný náklad.  

 

 130 06.0-03 8.3.1 A 

 

  Tankové plavidlo je naložené UN 1203 MOTOROVÝ BENZÍN. Môže veliteľ tankového plavidla 

vziať na palubu osoby, ktoré nie sú členmi posádky, normálne na plavidle nežijú ani n ie sú na 

plavidle zo služobných dôvodov?  

 

 A Nie, v žiadnom prípade.  

 B Výhradne so súhlasom odosielateľa benzínu.  

 C Áno, ale maximálne dve osoby. 

 D Iba so súhlasom majiteľa p lavidla . 

 

 130 06.0-04 7.2.3.1.1 D 

 

  Aby sa zistilo, či je predel zo strany prepravovaného nákladu nepriepustný, je potrebné 

skontrolovať prázdne koferdamy tankového plavidla. V akých časových intervaloch sa musí 

vykonávať táto kontrola? 

 

 A Po nakládke.  

 B Minimálne trikrát za týždeň.  

 C Ráno a večer.   

 D Raz denne. 

 

 130 06.0-05 1.6.7.2, 7.2.3.20.1 C  

 

  Je povolené plniť koferdamy tankového plavidla balastnou vodou?   

 

 A Áno, ale iba v prípade plavby v kanáloch.  

 B        Áno, koferdamy sú podľa dohody ADN nákladnými tankami.   

 C Nie, s výhradou prechodných ustanovení podľa odseku 1.6.7.2.  

 D Nie, koferdamy sa môžu použiť len ako cisterny na zvyškové produkty.  
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 130 06.0-06 3.2.3.2, tabuľka  C, 7.2.4.21.3 C 

 

  Tankové plavidlo typu N sa nakladá látkou triedy 3. Ako zistíte maximálny prípustný stupeň 

naplnenia? 

 

 A Na základe osvedčenia o schválení. 

 B Na základe prepravných dokladov. 

 C Na základe tabuľky C, osvedčenia o schválení a vzorca uvedeného v pododseku 7.2.4.21.3. 

 D Na základe písomných pokynov. 

 

 130 06.0-07 3.2.3.2, tabuľka C D 

 

  Aký je  maximálny povolený stupeň naplnenia pre UN 1203 BENZÍN alebo MOTOROVÝ 

BENZÍN?  

 

 A 75 %.  

 B 91 %.  

 C 95 %.  

 D 97 %. 

 

 130 06.0-08 3.2.3.2, tabuľka C, 7.2.4.21 B 

 

  Kde v dohode ADN nájdete ustanovenia o  maximálnom povolenom stupni naplnenia tankových 

plavidiel?  

 

 A V pododseku 9.3.2.21.2. 

 B V odseku 3.2.3.2, tabuľke C a 7.2.4.21. 

 C V oddiele  1.2.1. 

 D Nie je to uvedené v dohode ADN, ale v osvedčení o schválení. 

 

 130 06.0-09 3.2.3.2, tabuľka C, 7.2.4.21 C 

 

  Kde je uvedené, aký je maximálny povolený stupeň naplnenia nákladných tankov?   

 

 A V CEVNI. 

 B V písomných pokynoch. 

 C V odseku 3.2.3.2, tabuľka C a 7.2.4.21 ADN. 

 D V osvedčení o schválení. 

 

 130 06.0-10 7.2.4.22.1, 7.2.4.22.2 B 

 

  Tankové plavidlo prepravuje látku, , pre ktorú je potrebné označenie modrým kužeľom. Je možné 

otvárať kryty lapačov plameňov pre ich montáž alebo demontáž?  

 

 A Áno, je to povolené, keď sú nákladné tanky zbavené tlaku. 

 B Áno, ale iba potom ako boli nákladné tanky odplynené a koncentrácia horľavých plynov je 

nižšia ako 10%  spodnej hranice výbušnosti. 

 C Áno, ale iba so súhlasom pobrežného zariadenia. 

 D Nie, je to zakázané. 
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 130 06.0-11 7.2.4.2.3 A 

 

  Je povolené počas vykládky nebezpečných tovarov, pre ktoré je v stĺpci 17, tabuľky C, bodu 

3.2.3.2 požadovaná ochrana proti výbuchu, súčasne vykonávať doplnenie pohonnými hmotami?  

 

 A Iba v prípade zásobovacích plavidiel, ak sú dodržané ustanovenia o  ochrane proti výbuchu 

pre danú prepravovanú látku.  

 B Rozhodnutie je na zvážení  prekladiskovej organizácie.  

 C Len za denného svetla. 

 D Zatvorené tankové plavidla typu N áno, ostatné nie. 

 

 130 06.0-12 7.2.4.76 B 

 

  Je povolené používať syntetické laná na priviazanie uzatvoreného tankového plavidla typu N  

počas nakládky alebo vykládky? 

 

 A Môžu sa používať iba oceľové laná. 

 B Iba v prípade, ak je posun plavidla znemožnený oceľovými lanami. 

 C V prístavnom bazéne je predpísané výhradne použitie oceľových lán. 

 D Iba pri nakládke alebo vykládke tovaru , pri ktorého preprave sa nevyžaduje modré 

svetlo/modrý kužeľ. 

 

 130 06.0-13 3.2.3.2, tabuľka  C D 

 

  Aký je  maximálny stupeň naplnenia pri preprave UN 2031 KYSELINA DUSIČNÁ, iná ako 

červeno dymiaca najmenej s viac ako 65% kyseliny ale n ie viac ako 70 % kyseliny dusičnej?  

 

 A 90 %. 

 B 95 %. 

 C 96 %. 

 D 97 %. 

 

 130 06.0-14 3.2, tabuľka  C C 

 

  Tankové plavidlo má prepraviť UN 1301 VINYLOCTAN, STABILIZOVANÝ. Ako musí byť 

označené toto tankové plavidlo?  

 

 A Cez deň dvoma modrými kužeľmi a v noci dvoma modrými svetlami.  

 B Pri všetkých tovaroch triedy 3 sa vždy musí použiť modré svetlo , alebo modrý kužeľ. 

 C Plavid lo musí byť označené jedným modrým svetlom, alebo modrým kužeľom.  

 D Pre tento nebezpečný tovar nie je predpísané žiadne označenie.  

 

 130 06.0-15 3.2.3.2, tabuľka C, 7.2.3.7.5 A 

 

  Tankové plavidlo prepravovalo benzín a bolo vyložené. Nákladné tanky ešte neboli vyčistené . Čo 

sa stane s označením modrým svetlom/modrým kužeľom?  

 

 A Označenie zostane bez zmeny.  

 B Musí sa odstrániť. 

 C Môže sa v ponechať alebo odstrániť podľa uváženia.   

 D Malo by byť umiestnené do polovičnej výšky.  
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 130 06.0-16 Všeobecné základné znalosti D 

 

  Môže sa zvýšiť hladina kvapaliny v uzatvorenom nákladnom tanku počas prepravy? 

 

 A Nie. 

 B Áno, ale iba pri silnom vlnení.  

 C Áno, ale iba pri klesajúcom atmosférickom tlaku (nepriaznivých poveternostných 

podmienkach).  

 D Áno, predovšetkým, keď sa kvapalný náklad zahrieva (napr. pôsobením slnečného 

žiarenia). 

 

 130 06.0-17 Všeobecné základné znalosti B 

 

  Prečo sa nákladné tanky nesmú naplniť až po okraj?  

 

 A Pretože by sa náklad pri vlnách nemohol voľne pohybovať (prelievať sa cez okraj). 

 B Pretože sa kvapalina pri zahrievaní rozpína, mohla by poškodiť plavidlo alebo/a vytiecť 

z nákladného tanku. 

 C Naplneniu až po okraj n ič nebráni.  

 D Pretože na naplnenie po okraj by s me potrebovali p ríliš veľa času . To by viedlo k neúmerne 

dlhému pobytu v prekladiskách.  

 

 130 06.0-18 7.2.4.1  C 

 

  Aké sú požiadavky na prepravu nebezpečných vecí v kusových zásielkach tankovými p lavidlami? 

 

 A Preprava v kusových zásielkach na tankových plavidlách je zakázaná. 

 B Preprava kusových zásielok na tankových plavidlách je povolená, ak neprevyšujú 

oslobodené  množstvá. 

 C Je zakázané prepravovať v oblasti nákladu kusové zásielky, okrem zvyškového nákladu a 

kalov v maximálne šiestich schválených veľkých nádobách alebo cisternových 

kontajneroch s objemom maximálne 2 m
3 

ako aj maximálne 30 vzoriek nákladu. 

 D Maximá lne 50 000 kg je  povolených, avšak pri zohľadnení zákazu spoločnej nakládky. 

 

 130 06.0-19 Všeobecné základné znalosti B 

 

  Prázdny nákladný tank s objemom 200 m
3
 je zatvorený tak, že z neho nemôže unikať žiadny 

vzduch. Do nákladného tanku sa naplní 20 m
3
 kvapaliny. Aký vysoký je približne absolútny tlak v 

tomto tanku po naplnení kvapalinou? 

 

 A 100 kPa. 

 B 110 kPa. 
 C 180 kPa. 
 D 220 kPa. 
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 130 06.0-20 Všeobecné základné znalosti B 

 

  Prázdny nákladný tank s objemom 300 m
3
 je zatvorený tak, že z neho nemôže unikať žiadny 

vzduch. Do nákladného tanku sa naplní 15 m
3
 kvapaliny.  Aký vysoký je približne absolútny tlak v 

tomto tanku po naplnení kvapalinou? 

 

 A Menej ako 100 kPa. 

 B Viac ako 100 kPa. 

 C Absolútny tlak. 

 D Tlak sa nezvýšil.  

 

 130 06.0-21 Všeobecné základné znalosti A 

 

  Kvapalina v nádrži na brehu (viď obrázok) má rovnakú hustotu ako voda. Ventil nákladného tanku 

plavidla je uzatvorený. Aký pretlak pôsobí na nakladacie potrubie? 

 

 
 

 A 50 kPa. 

 B 100 kPa. 

 C 500 kPa. 

 D 1000 kPa. 
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 130 06.0-22 Všeobecné základné znalosti C 

 

  Náklad o objeme 285 m
3
 má byť naložený do nákladného tanku. Maximálny povolený stupeň 

naplnenia je 95%. Veľkosť nákladného tanku musí byť min imálne? 

 

 A 280 m
3
. 

 B 290 m
3
. 

 C 300 m
3
. 

 D 310 m
3
. 

 

 130 06.0-23 Vymazaný (30.09.2014)  

 

   

   

 130 06.0-24 7.2.4.7.1 A 

 

  Na akých miestach sa môžu nakladať a vykladať tankové plavidla? 

 

  A Na miestach schválených príslušným orgánom.  

  B Na všetkých miestach okrem zastavaných oblastí. 

  C V ropných prístavoch. 

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

 

 130 06.0-25 3.2.3.1, 3.2.3.2, tabuľka C A 

 

  Ktorá z nižšie uvedených látok kryštalizu je pri teplote približne 4 °C?  

 

 A UN 1114 BENZÉN. 

 B UN 1090 ACETÓN. 

 C UN 1125 n-BUTYLAMÍN. 

 D UN 1282 PYRIDÍN. 

 

 130 06.0-26 3.2.3.1, 3.2.3.2, tabuľka C C 

 

  Ktorá z nižšie uvedených látok sa môže naložiť pri teplote nižšej ako 4 °C na tankové plavidlo bez 

možnosti ohrevu? 

 

 A UN 1114 BENZÉN. 

 B UN 1145 CYKLOHEXÁN. 

 C UN 2055 STYRÉN MONOMÉR, STABILIZOVANÝ. 

 D UN 1307 p-XYLÉN. 
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 130 06.0-27 Všeobecné základné znalosti C 

 

  Po nakládke UN 1203 BENZÍN alebo MOTOROVÝ BENZÍN zostanú  4 nákladné tanky prázdne. 

Tieto prázdne nákladné tanky sa majú naložiť UN 1202 PLYNOVÝ OLEJ alebo MOTOROVÁ 

NAFTA alebo VYKUROVACÍ OLEJ, ĽAHKÝ. Na čo treba dávať pozor? 

 

 A Zvýšiť tlak v nákladných tankoch pred nakládkou nafty.   

 B Prijať rovnaké bezpečnostné opatrenia ako pri nakládke otvoreného tankového plavidla 

typu N. 

 C Prijať rovnaké bezpečnostné opatrenia ako pri nakládke benzínu . 

 D Je potrebné otvoriť poklopy prázdnych nákladných tankov, aby mohli unikať všetky 

vzniknuté plyny. 

 

 130 06.0-28 Všeobecné základné znalosti C 

 

  Ak sa nákladný tank naloží až po maximálny povolený stupeň naplnenia, zostane v nákladnom 

tanku ešte určitý voľný priestor. Na čo slúži tento voľný priestor? 

 

 A Aby bolo možné lepšie odobrať vzorky. 

 B Aby bolo možné prijať ešte malé množstvá nákladu.  

 C Aby bolo možné kompenzovať rozp ínanie nákladu. 

 D Ani jedna z odpovedí A, B a C nie je správna. 

 

 130 06.0-29 Všeobecné základné znalosti C 

 

  Pri preprave nebezpečného tovaru je niekedy nad nákladom použitý dusík. Dôvodom je: 

 

 A Zabránenie pohybu nákladu.  

 B Ochladenie nákladu.  

 C Izo lovanie nákladu od atmosférického vzduchu.  

 D Udržanie stálej teploty nákladu.  

 

 130 06.0-30 7.2.4.10.1 D 

 

  Kedy sa môže začať s nakládkou a vykládkou tankových plavidiel? 

 

 A Potom, ako knihu vykonaných prekládkových operácií skontroluje príslušný orgán. 

 B Potom, ako pracovník pobrežného zariadenia zodpovedný za prekládku skontroluje 

nákladné tanky.  

 C Potom, ako bude pripojené kompenzačné potrubie.  

 D Potom, ako bude uspokojivo vyplnený kontrolný záznam.  

 

 130 06.0-31 3.2.3.2, tabuľka  C B 

 

  Pre UN 1203 MOTOROVÝ BENZÍN alebo BENZÍN alebo AUTOMOBILOVÝ BENZÍN 

s OBSAHOM BENZÉNU VIAC AKO 10 % je p redpísaný maximálny povolený stupeň 

naplnenia? 

 

 A 91 %. 

 B 95 %. 

 C 97 %. 

 D 98 %. 
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 130 06.0-32 3.2.3.2, tabuľka  C, 7.2.4.21.3 B 

 

  Musí byť naložený UN 1230 METANOL. Prípustná relatívna hustota je podľa osvedčenia 

o schválení 1,1. Aký je maximálny povolený stupeň naplnenia nákladných tankov?  

 

 A  97 %. 

 B  95 %. 

 C 91 %. 

 D 85 %. 

 

 130 06.0-33 3.2.3.2, tabuľka C, 7.2.4.21.3 B 

 

  Musí byť naložený UN 1662 NITROBENZÉN. Prípustná relatívna hustota je podľa osvedčenia o 

schválení 1,1. Aký je maximálny povolený stupeň naplnenia nákladných tankov? 

 

  A  95 %. 

  B 90,9 %. 

  C 93,3 %. 

  D 85 %. 

 

 130 06.0-34 3.2.3.2, tabuľka C, 7.2.4.21.3 C 

 

  Musia byť naložené UN 1999 DECHTY, KVAPALNÉ. Teplota látky je 85 C. Aký je maximálny 

povolený stupeň naplnenia nákladných tankov? 

 

  A 95 %. 

  B 91 %. 

  C 97 %. 

  D 85 %. 

 

 130 06.0-35 3.2.3.1, 3.2.3.2, tabuľka C, stĺpec 20, 3.2.4.3 A 

 

  Plavid lo typu N musí prepraviť UN 1780 FUMARYLCHLORID. Priestory dvojitých bokov 

nemôžu byť počas prepravy naplnené vodným balastom, pretože:    

 

 A Látka prudko reaguje s vodou. 

 B Dvojité boky sa nemôžu používať ako balastné nádrže. 

 C Dvojité boky sa môžu používať ako balastné nádrže iba pri prázdnych nákladných tankoch. 

 D Vždy musí byť možnosť dodatočne odvetrať dvojité boky plavidiel typu N. 
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 130 06.0-36 3.2.3.1, 3.2.3.2, tabuľka C, stĺpec 20, 3.2.4.3 B 

 

  Plavid lo typu N s výtlakom  2 000 m
3
 musí preprav iť145 m

3
  UN 2796 KYSELINA SÍROVÁ.  

Môžu byť z dôvodu zabezpečenia lepšej stability pri silnom vetre, naplnené priľahlé priestory 

dvojitých bokov balastnou vodou?  

 

  A Áno, je to povolené. 

  B Nie, pri tomto náklade je to zakázané.  

  C Áno, je to povolené, keď sa dvojité boky napln ia len na  90% . 

  D Áno, je to povolené, keď sa dvojité boky úplne napln ia . 

 

 130 06.0-37 1.2.2.1 C 

 

  Koľkým stupňom Celzia zodpovedá  279 stupňov kelvina?  

 

 A 276 C. 

 B 552 C. 

 C     6 C. 

 D   12 C. 

 

 130 06.0-38 Všeobecné základné znalosti D 

 

  Musia byť naložené UN 1307 XYLÉNY (p-XYLOL). Teplota tohto nákladu je 75 C. Aby bolo 

možné vypočítať maximálny povolený stupeň naplnenia pri 15 °C, ktoré z nasledujúcich údajov 

budú potrebné? 

 

  A Koeficient úbytku pri danej teplote. 

  B Hustotu a objem látky.  

  C Koeficient rozťažnosti a hustotu látky. 

  D Koeficient rozťažnosti, rozdiel teplôt, objem nákladu a nákladného tanku. 

 

 130 06.0-39 7.2.4.1.1 D 

 

  Plavid lo prepravuje UN 1294 TOLUÉN. Koľko vzoriek nákladu a v akom objeme na nádobu 

môžete vziať na toto plavidlo? Nie viac ako:  

 

  A 30 nádob po 1 000 cl. 

  B 10 nádob po 1 000 cl. 

  C 10 nádob po 500 ml. 

  D 30 nádob po 500 ml. 
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 130 06.0-40 7.2.4.1.2 C 

 

  Je povolené prepravovať na palube plavidla na odlučovanie oleja nádoby na odpadový olej a 

prevádzkové odpady, vznikajúce  pri prevádzke p lavidla?  

 

  A Nie, nie je to povolené. 

  B Áno, je to povolené, ak celková hmotnosť nepresahuje 5 000 kg a sú bezpečne uložené v 

oblasti nákladu.  

  C Áno, je to povolené, ak maximálny objem nádoby nie je väčší ako  2 m
3
 a sú bezpečne 

uložené v oblasti nákladu.  

  D Áno, je to povolené bez obmedzenia. 

 

 130 06.0-41 7.2.4.10.4 B 

 

  Musí sa podľa dohody ADN vyplniť kontrolný záznam, keď zásobovacie plavidlo odovzdáva 

lodné pohonné hmoty  tankovému plavid lu, ktoré je naložené horľavými chemickými látkami? 

 

  A Áno, pri každej nakládke a vykládke sa musí vyplniť kontrolný záznam. 

  B Nie, podľa dohody ADN sa to nevyžaduje. 

  C Áno, pretože plavidlo je naložené horľavými látkami.   

  D Áno, iba vtedy, keď sa odovzdá viac ako 30 m
3
. 

 

 130 06.0-42 7.2.4.16.6 C 

 

  Ak plavid lo vykladá a zberné odplyňovacie potrubie je pripojené k p lavidlu, potom n ie je 

povolené, aby tlak v mieste pripojenia potrubí:   

 

 A  Prevyšoval 30 kPa.  

 B Prevyšoval 40 kPa. 

 C Prevyšoval otvárací tlak vysokorýchlostného ventilu . 

 D Prevyšoval otvárací tlak vysokorýchlostného ventilu o  viac ako 10 kPa. 

 

 130 06.0-43 vymazané 2011 

 

 

 130 06.0-44  9.3.1.18, 9.3.2.18, 9.3.3.18 A 

 

  Plavid lo je  vybavené zariadením na plnenie inertným p lynom. Aký tlak musí byť schopné toto 

zariadenie udržať v nákladných tankoch?  

 

  A 7 kPa. 

  B 8 kPa. 

  C 10 kPa.  

  D 15 kPa.  
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 130 06.0-45 3.2.3.2, tabuľka C, 7.2.4.28.3 B 

 

  Plavid lo prepravuje UN 1230 METANOL. Vnútorný tlak v nákladnom tanku stúpol na viac ako 40 

kPa. Čo je potrebné urobiť? 

 

  A Otvoriť vysokorýchlostný ventil nákladného tanku, aby sa znížil nadbytočný tlak. 

  B Okamžite spustiť postrekovacie zariadenie. 

  C Pripraviť postrekovacie zariadenie, tak aby mohlo byť spustené, akonáhle vnútorný tlak 

v nákladnom tanku  stúpne nad 50 kPa. 

  D Znížiť nadmerný vnútorný tlak v nákladnom tanku pomocou zariadenia na bezpečné 

znížen ie tlaku v nákladných tankoch. 

 

 130 06.0-46 3.2.3.2, tabuľka C, 7.2.4.16.13 D 

 

  Môžu sa na plavidlách, prepravujúcich náklad UN 2448 SÍRA ROZTAVENÁ, uzatvoriť otvory v 

palubných lištách alebo štítniciach?   

 

  A Otvory v palubných lištách alebo štítniciach sa môžu uzatvoriť počas  nakládky. 

  B Otvory v palubných lištách alebo štítniciach sa môžu uzatvoriť počas nakládky a vykládky. 

  C Otvory v palubných lištách alebo štítniciach sa môžu uzatvoriť počas iba počas prepravy. 

  D Otvory v palubných lištách alebo štítniciach sa nemôžu uzatvoriť počas nakládky. 

 

 130 06.0-47 3.2.3.2, tabuľka C, 7.2.4.16.13 B 

 

  Môžu sa uzatvoriť otvory v palubných lištách alebo štítniciach na plavidlách prepravujúcich 

náklad UN 1993 HORĽAVA KVAPALNÁ LÁTKA, I.N.?  

 

  A Otvory v palubných lištách alebo štítniciach sa môžu uzatvoriť počas  nakládky. 

  B Otvory v palubných lištách alebo štítniciach sa môžu uzatvoriť počas  nakládky a vykládky.  

  C Otvory v palubných lištách alebo štítniciach sa môžu uzatvoriť počas  iba počas prepravy. 

  D Otvory v palubných lištách alebo štítniciach sa nemôžu uzatvoriť počas  počas nakládky. 
 

 130 06.0-48 3.2.3.2, tabuľka C, 7.2.4.16.13 D 

 

  Môžu sa počas prepravy uzatvoriť otvory v  palubných lištách alebo štítniciach na plavidlách 

prepravujúcich náklad UN 1993 HORĽAVA KVAPALNÁ LÁTKA, I.N.?   

 

  A Otvory v palubných lištách alebo štítniciach sa môžu uzatvoriť počas  nakládky. 

  B Otvory v palubných lištách alebo štítniciach sa môžu uzatvoriť iba počas nakládky  

a vykládky.  

  C Otvory v palubných lištách alebo štítniciach sa môžu uzatvoriť počas  iba počas prepravy. 

  D Otvory v palubných lištách alebo štítniciach sa nemôžu uzatvoriť počas  počas nakládky. 
 

 130 06.0-49 3.2.3.1 B 

 

  Aký kód je uvedený v stĺpci 5 „nebezpečenstvá“ v tabuľke C, odseku 3.2.3.2 pre látky, ktoré majú 

trvalý dopad na zdravie (karcinogénne, mutagénne a toxické pre reprodukciu)?  

 

  A N1, N2 alebo N3. 

  B CMR. 

  C F alebo S. 

  D „nestab.“. 
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 130 06.0-50 3.2.3.1 C 

 

  Aký kód je uvedený v stĺpci 5 „nebezpečenstvá“ v tabuľke C, odseku 3.2.3.2  pre látky, ktoré 

plávajú na hladine, nevyparujú sa a vo vode sú ťažko rozpustné?  
 

  A N1, N2 alebo N3. 

  B CMR. 

  C F. 

  D „nestab.“. 

 

 130 06.0-51 3.2.3.1 C 

 

  Aký kód je uvedený v stĺpci 5 „nebezpečenstvá“ v tabuľke C, odseku 3.2.3.2  pre látky, ktoré 

klesajú ku dnu a vo vode sú ťažko rozpustné? 
 

  A N1, N2 alebo N3. 

  B CMR. 

  C S. 

  D F. 
 

 130 06.0-52 3.2.3.1 A 

 

  Aký kód je uvedený v stĺpci 5 „nebezpečenstvá“ v tabuľke C, odseku 3.2.3.2  pre látky, ktoré sú 

nebezpečné pre životné prostredie a spĺňajú kritériá pre akútnu alebo chronickú jedovatosť?  
 

  A N1, N2 alebo N3. 

  B CMR. 

  C S. 

  D F. 

 

 130 06.0-53 vymazané (27.09.2016)  

 
   

 

 

 130 06.0-54 1.6.7.4.2 D 

 

  Môže sa prepravovať UN 1223 KEROSÍN na tankovom p lavid le typu N otvorené s  lapačom 

plameňa, typ nákladného tanku 2 (jednoplášťové tankové plavidlo)?  

 

  A Nie. 

  B Áno, ale len do 31.12.2012. 

  C Áno, ale len do 31.12.2015. 

  D Áno, ale len do 31.12.2018. 
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 130 06.0-55 vymazané (27.09.2016)  

 
   

 

 130 06.0-56 1.6.7.4.2 D 

 

  . Je povolené na uzatvorenom tankovom plavid le typu N, typ nákladného tanku 2 (jednoplášťové 

tankové plavidlo) prepravovať UN 1202 PLYNOVÝ OLEJ alebo MOTOROVÁ NAFTA alebo 

VYKUROVACÍ OLEJ, ĽAHKÝ, ak je táto látka uvedená v zozname povolených prepravovaných 

látok v prílohe k osvedčeniu o schválení? 

 

  A Áno, neobmedzene. 

  B Áno, ale len do 31.12.2012. 

  C Áno, ale len do 31.12.2015. 

  D Áno, ale len do 31.12.2018. 

 

 

 130 06.0-57 7.2.5.0.1 B 

 

  Bolo vydané osvedčenie o neprítomnosti plynov na plavidle. Čo je potrebné urobiť s  označením 

plavidla modrým kužeľom alebo modrým svetlom?  

 

  A  Označenie musí zostať viditeľné.  

  B Plavid lo nepotrebuje označenie modrým kužeľom alebo modrým svetlom.  

  C Riečna polícia by mala rozhodnúť, či je  potrebné označenie plavidla kužeľom alebo svetlom.  

  D Označenie modrým kužeľom alebo modrým svetlom musí byť v polovičnej výške.  
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 130 07.0-01 8.1.8 A 

 

  Všetky tankové plavidlá, ktoré sú schválené na prepravu horľavých kvapalných látok, majú 

osvedčenie o schválení na prepravu nebezpečných tovarov . Čo potvrdzuje toto osvedčenie 

o schválení? 

 

 A Že konštrukcia a vybavenie plavidla zodpovedá príslušným ustanoveniam dohody 

ADN.  

 B Že konštrukcia, stavba a vybavenie plavidla je v súlade s  ustanoveniami 

všeobecných technických predpisov.  

 C Že plavidlo bolo postavené pod dohľadom uznanej klasifikačnej spoločnosti a má  

povolenie na prepravu nebezpečného tovaru.   

 D Že konštrukcia, stavba, vybavenie a počet členov posádky je v súlade 

s medzinárodnými predpis mi na prepravu kvapalných palív a  pohonných hmôt.    

 

 130 07.0-02 7.2.4.10, 8.6.3 C 

 

  Kde v dohode ADN je popísaný kontrolný záznam a jeho použit ie?  

 

 A V časti 1, oddiel 1.2.1. 

 B V časti 3,odsek 3.2.3.2, tabuľka C. 

 C V časti 7, odsek 7.2.4.10 a v časti 8, oddiel 8.6.3. 

 D V časti 9, odsek 9.3.3.10. 

 

 130 07.0-03 7.2.4.10.1 C 

 

  Kedy musí byť vyplnený kontrolný záznam, zodpovedajúci vzoru uvedenému v oddiele  

8.6.3?  

 

 A Počas nakládky a vykládky nebezpečného tovaru, pri ktorom je obmedzené 

maximálne množstvo podľa pododseku 7.1.4.1.3. 

 B Pri prekládke nebezpečného tovaru triedy 1. 

 C Pred začatím nakládky a vykládky tankových plavidiel. 

 D Pri prekládke nebezpečného tovaru , pri ktorom sa v prepravných dokladoch 

vyžaduje vyplnenie kontrolného záznamu. 

 

 130 07.0-04 7.2.4.10.1 B 

 

  V koľkých exemplároch musí byť vyplnený kontrolný záznam, zodpovedajúci vzoru v 

oddiele 8.6.3?  

 

 A V jednom exemplári. 

 B V dvoch exemplároch. 

 C V troch exemplároch. 

 D Podľa pokynov prekladiska.  
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 130 07.0-05 7.2.4.10.1 B 

 

  Kto musí podpísať kontrolný záznam?  

 

 A Veliteľ p lavidla a ďalší člen posádky. 

 B Veliteľ plavid la alebo osoba ním poverená a osoba z pobrežného zariadenia, ktorá je  

zodpovedná za nakládku a vykládku. 

 C Veliteľ p lavidla alebo osoba ním poverená a zástupca miestneho príslušného orgánu.  

 D Kontrolný záznam nemusí byť podpísaný, je to len návod pre veliteľa plav idla, aby 

bola zabezpečená plynulá prekládka.  

 

 130 07.0-06 7.2.4.10.1 D 

 

  Predtým ako sa môže začať na tankových plavidlách s nakládkou alebo vykládkou  

nebezpečných tovarov, kým musí byť vyplnený a podpísaný kontrolný záznam podľa vzoru 

v pododseku 7.2.4.10?  

 

 A  Musí byť vyplnený poverenou osobou pobrežného zariadenia a podpísaný veliteľom 

plavidla alebo ním poverenou osobou na palube.   

 B Musí byť vyplnený veliteľom p lavidla a podpísaný poverenou osobou pobrežného 

zariadenia.  

 C Kontrolný záznam musí byť vyplnený veliteľom plavid la a poverenou osobou 

pobrežného zariadenia. 

 D Kontrolný záznam musí byť vyplnený a podpísaný veliteľom plav idla alebo ním 

poverenou osobou na plavidle a osobou pobrežného zariadenia zodpovednou za 

nakládku a lebo vykládku. 

 

 130 07.0-07 7.2.4.10.3 C 

 

  V akom jazyku alebo v akých jazykoch  musí byť aspoň vytlačený kontrolný záznam?  

 

 A V úradnom jazyku tej krajiny, v ktorej sa vykonáva nakládka a  vykládka.  

 B V anglickom, holandskom a  francúzskom jazyku. 

 C V jazyku, ktorému rozumie veliteľ plav idla a v jazyku, ktorému rozumie osoba 

zodpovedná za nakládku a vykládku v pobrežnom zariadení. 

 D Pri medzinárodnej preprave - v anglickom a francúzskom jazyku, pri vnútroštátnej 

preprave - v úradnom jazyku krajiny, v ktorej sa preprava vykonáva. 

 

 130 07.0-08 8.6.3 D 

 

  V ktorom oddiele dohody ADN sa nachádza vzor kontrolného záznamu podľa odseku 

7.2.4.10?  

 

 A V oddiele  1.2.1. 

 B V oddiele  3.2.3. 

 C V oddiele  8.6.2. 

 D V oddiele  8.6.3. 

 

 130 07.0-09 vymazané 03.12.2008 
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 130 07.0-10 7.2.2.19.1, 8.1.8.1 D 

 

  Prázdne tankové plavidlo prepravovalo UN 1202 PLYNOVÝ OLEJ . Môže sa spriahnuť s tlačným 

člnom, v ktorom je naložených 200 ton obilia? 

 

 A Áno, ale iba keď sú obe plavidlá správne označené kužeľmi.  

 B Nie, je to zakázané. 

 C Áno, tlačný čln v tomto prípade nepotrebuje osvedčenie o schválení.  

 D Áno, ale iba v prípade, keď t lačný čln má  osvedčenie o schválení. 

 

 130 07.0-11 7.2.2.19.1, 8.1.8.1 A 

 

  Na vyprázdnenom a odplynenom tankovom plavid le (s osvedčením, že plav idlo bolo 

odplynené) došlo k poruche na hnacom motore. Môže ho nákladné plavidlo odtlačiť do 

najbližšej lodenice?  

 

 A Áno, nákladné plavidlo nepotrebuje osvedčenie o schválení. 

 B Áno, nákladné plavidlo musí mať osvedčenie o schválení. 

 C Nie, motorové tankové plavidlo nemôže byť v žiadnom prípade bočne spriahnuté.    

 D Áno, za predpokladu, že nákladné plav idlo je tiež prázdne. 

 

 130 07.0-12 vymazané 03.12.2008 

 

 130 07.0-13 5.4.3.2 A 

 

  Kto musí na palube tankového plavidla zabezpečiť, aby príslušní členovia posádky boli 

oboznámení s písomnými pokynmi a boli schopní ich správne vykonať?  

 

 A Veliteľ tankového plavidla. 

 B Odosielateľ nebezpečných látok. 

 C Pln ič nebezpečných látok. 

 D Prevádzkovateľ plavidla . 

 

 130 07.0-14 7.2.2.19.1 D 

 

  Z zostave plavidiel tanková loď prepravuje nebezpečný tovar. Tankový tlačný čln 

prepravuje iný ako nebezpečný tovar, nepodliehajúci platnosti dohody ADN. Musia mať 

obe plavidlá osvedčenie o schválení na prepravu nebezpečného tovaru? 

 

 A Iba tanková loď. 

 B Nie. 

 C Iba tankový tlačný čln. 

 D Áno. 

 

 130 07.0-15 8.6.1.3, 9.3.3.25.9 A 

 

  V ktorom dokumente je uvedená maximálna povolená rýchlosť nakládky pre tankové 

plavidlá typu N? 

 

 A V osvedčení o schválení alebo v pokynoch pre nakládku. 

 B V lodnom osvedčení. 

 C V kontrolnom zázname . 

 D V zozname látok povolených na plavidle a v pokynoch pre rýchlosť nakládky a 

vykládky. 
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 130 07.0-16 Všeobecné základné znalosti C 

 

  Kedy stráca platnosť osvedčenie vystavené povereným odborníkom o tom, že plavidlo je 

úplne odplynené? 

 

 A Akonáhle budú zaznamenané v osvedčení vykonané opravné práce.  

 B Tri mesiace po dátume vystavenia osvedčenia. 

 C Keď sa v príslušnom priestore rozšírili jedovaté alebo horľavé plyny alebo pary.  

 D Po oprave, akonáhle plav idlo opustí lodenicu . 

 

 130 07.0-17 7.2.4.11.1 B 

 

  Čo musí veliteľ plavid la uviesť do plánu uloženia nákladu? 

 

 A UN číslo alebo identifikačné číslo, triedu a príslušné nebezpečenstvá látky a tiež, 

pokiaľ je k dispozícii, číslo osvedčenia o schválení pre každý nákladný tank.   

 B UN číslo alebo identifikačné číslo látky, oficiálne dopravné pomenovanie látky, 

triedu a vedľajšie nebezpečenstvá,  a ak je k d ispozícii, tak aj obalovú skupinu  pre 

každý nákladný tank.   

 C UN číslo alebo identifikačné číslo pre každý nákladný tank a tiež dĺžku a šírku  

tankového plavidla. 

 D UN číslo alebo identifikačné číslo, hmotnosť a triedu nákladu. 

 

 130 07.0-18 5.4.1.1.6.5 A 

 

  V akom prípade musí podľa dohody ADN veliteľ p lavidla sám vyplniť p repravný doklad?  

 

  A Keď sú nákladné tanky prázdne alebo vyložené. 

  B Po nakládke, ak odosielateľ poslal príjemcovi prepravné doklady. 

 C Iba v prípade, keď sú nákladné tanky vyprázdnené ale ešte nie sú odplynené a 

plavidlo musí prijať ďalší náklad. 

  D Iba v prípade,  keď sú nákladné tanky vyprázdnené ale ešte nie sú odplynené a 

plavidlo je odoslané do inej krajiny. 

 

 130 07.0-19 8.1.11 B 

 

  Pre ktorý produkt sa vyžaduje  registrácia operácií vykonávaných počas plavby? 

 

  A UN 1230 METANOL. 

  B UN 1203 MOTOROVÝ BENZÍN alebo BENZÍN alebo AUTOMOBILOVÝ 

BENZÍN. 

  C UN 1202 PLYNOVÝ OLEJ alebo  MOTOROVÁ NAFTA alebo VYKUROVACÍ 

OLEJ ĽAHKÝ. 

  D UN 1830 KYSELINA SÍROVÁ , s viac ako 51% kyseliny. 

 

 130 07.0-20 8.1.11 B 

 

  Ako dlho musí byť na plavidle uchovávaná registrácia operácií vykonávaných počas 

plavby?  

 

  A  Jeden mesiac.  

  B Tri mesiace. 

  C Šesť mesiacov. 

  D Dvanásť mesiacov. 
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 130 07.0-21 1.16.1.2.5 D 

 

  Klasifikačná spoločnosť vydá osvedčenie o schválení tankového plavidla, postaveného pod 

jej dozorom. Toto osvedčenie obsahuje zoznam povolených prepravovaných látok na 

plavidle. Čo sa uvádza v tomto zozname látok?  

 

  A  Nebezpečný tovar, ktorý nie je povolené prepravovať na tomto plavidle.  

  B Nebezpečný tovar, ktorý je tiež povolené prepravovať, okrem látok uvedených 

v tabuľke C, odseku 3.2.3.2.  

  C Do akého stupňa naplnenia sa nákladný tank môže naložiť . 

  D Nebezpečný tovar, ktorý je povolené prepravovať na tomto plavidle.  

 

 130 07.0-22 8.1.8.2 A 

 

  Na čo slúži osvedčenie o schválení tankového plavidla?  

 

  A Potvrdzuje, že plavid lo zodpovedá príslušným predpisom  dohody ADN. 

  B Potvrdzuje, že plavid lo je vhodné na prepravu všetkých druhov tovarov . 

  C Potvrdzuje, že  nakladač uznal plav idlo ako vhodné na prepravu nebezpečného 

tovaru. 

  D Potvrdzuje, že plavid lo zodpovedá všeobecným technickým predpisom.  

 

 130 07.0-23 8.1.9.1 B 

 

  Aká môže byť maximálna doba platnosti  dočasného osvedčenia o schválení tankového 

plavidla? 

 

  A Dva mesiace. 

  B Tri mesiace. 

  C Šesť mesiacov. 

  D Dvanásť mesiacov. 

 

 130 07.0-24 5.4.3.2 C 

 

  Plavid lo prepravuje UN 1203 BENZÍN z Rotterdamu do Amsterdamu. Veliteľ plavid la 

ovláda iba nemecký jazyk. V akom (akých) jazyku (jazykoch) musia byť vypracované 

písomné pokyny? 

 

  A Iba v jazyku p lniča.  

  B Aspoň v jazyku pln iča.  

  C Aspoň v jazyku (jazykoch), v ktorom (ktorých) veliteľ plavid la a odborník sú 

schopní čítať a rozumejú mu.  

  D V anglickom, nemeckom a francúzskom jazyku.  

 

 130 07.0-25 7.2.4.12 A 

 

  Aké údaje, okrem iného, musia byť uvedené v  registrácii operácií počas plavby?  

 

  A Miesto nakládky a UN číslo. 

  B Úradné číslo plav idla a  miesto vykládky.  

  C Meno veliteľa plavid la a sektor rieky, na ktorom sa vykonáva odplynenie. 

  D Číslo osvedčenia o schválení a  počet členov posádky. 
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 130 08.0-01 8.3.5 C 

 

  V oblasti nákladu tankového plavidla musia byť vykonané opravárenské a údržbárske práce, ktoré 

vyžadujú použitie ohňa alebo elektrického prúdu. Pri vykonávaní týchto prác môžu vznikať iskry.  

Za akých podmienok sa môžu t ieto práce vykonať?   

 

 A Po náležitom odplynení.  

 B V prípade že tankové plavid lo prepravuje látky triedy 3 alebo 8, pre ktoré sa v  stĺpci 17 

tabuľky C, odseku 3.2.3.2 nevyžaduje ochrana proti výbuchu.  

 C Ak tankové plavidlo  má povolenie kompetentného orgánu alebo osvedčenie potvrdzujúce, 

že p lavidlo bolo úplne odplynené. 

 D V prípade odplynenia veliteľom plavid la alebo osobou poverenou plavebnou spoločnosťou 

a s pomocou prístroja na meranie koncentrácie plynu bola nepopierateľne preukázaná 

neprítomnosť plynov. 

 

 130 08.0-02 3.2.3.2, tabuľka  C, 8.1.5.1 B 

 

  Aký druh obuvi sa musí používať z bezpečnostných dôvodov pri prekládke horľavých kvapalín? 

 

 A Bezpečnostné kožené topánky. 

 B Bezpečnostné čižmy.  

 C Gumené čižmy. 

 D Ľahká športová obuv.  

 

 130 08.0-03 8.3.5 C 

 

  Aké náradie môžete používať na naloženom tankovom plavid le typu N v oblasti nákladu?  

 

 A Keď je nebezpečný tovar naložený , v zásade nie je povolené vykonávať žiadne opravy v 

oblasti nákladu.  

 B Nepochrómované náradie. 

 C Náradie, pri ktorého používaní nehrozí nebezpečenstvo vzniku iskier.  

 D Všetko kovové náradie. 

 

 130 08.0-04 7.2.3.1.2, 7.2.3.1.3 A  

 

  Je povolené vstupovať na tankových plavidlách do dvojitých bokov a dvojitého dna?  

 

 A Áno, ale iba za účelom kontroly a vykonania čistiacich prác , ale nie počas plavby.  

 B Nie, vstup je vo všeobecnosti zakázaný.  

 C Nie, vstup je povolený len počas plavby za účelom kontroly.  

 D Na toto sa nevzťahujú žiadne ustanovenia.  
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 130 08.0-05 8.3.2 D 

 

  Je povolené na palube tankového plavidla používať prenosnú lampu s káblom v nevýbušnom 

prevedení?   

 

 A Áno, pokiaľ zodpovedá typu „certifikovaná bezpečnosť“, môže sa neobmedzene používať. 

 B Áno, ale iba mimo oblasti nákladu a nie počas odplynenia. Musí minimálne zodpovedať 

typu „certifikovaná bezpečnosť“.  

 C Áno, ale iba počas nakládky, vykládky a  odplynenia tankového plavidla. 

 D Nie, na palube sa môže používať iba prenosná lampa s  vlastným zdrojom prúdu, ktorá  

zodpovedá minimálne typu „certifikovaná bezpečnosť“. 

 

 130 08.0-06 8.3.5 A 

 

  Je na otvorenom tankovom plav idle typu N povolené vykonávať práce, ktoré môžu viesť ku 

vzniku iskier?    

 

 A Nie, je to zakázané na všetkých tankových plavidlách. 

 B Áno, ale ak vznikajú iskry, práce musia byť okamžite prerušené.  

 C Áno, odsek 7.2.3.8 neplatí pre otvorené tankové plavidlá typu N. 

 D        Dohoda ADN neobsahuje pre túto tému žiadne ustanovenia.  

 

 130 08.0-07 8.3.4 A 

 

  Na otvorenom tankovom plavid le typu N, je naložených 1000 t UN 1202 PLYNOVÝ OLEJ. 

Môžete fajčiť na palube tohto plavidla?  

 

 A Nie, zákaz fajčenia p latí na palube všetkých tankových plavidiel typu N. 

 B Nie, fajčenie je na palube otvorených  tankových plavidiel typu N povolené len vtedy, keď 

je plav idlo naložené látkami triedy 8. 

 C Áno, fajčenie je na palube otvorených tankových plavidiel typu N povolené všade . 

 D Áno, fajčenie je zakázané iba na palube v oblasti nákladu . 

 

 130 08.0-08 8.3.4 C 

 

  Tankové plavidlo typu N uzatvorené, prepravuje náklad, pre ktorý je predpísané označenie jedným 

modrým svetlom alebo modrým kužeľom. Je povolené fajčiť v obytných priestoroch počas 

prepravy?  

 

 A Áno, v tejto situácii je  povolené fajčiť všade na palube. 

 B Áno, obytný priestor je považovaný za súkromnú sféru.   

 C Áno, pokiaľ sú okná, dvere, svetlíky a vetracie otvory zatvorené. 

 D Nie, zákaz fajčenia p latí na celom plav idle.  

 



PLAVBA TANKOVÝMI PLAVIDLAMI 

Skúšobný cieľ 8: Ohrozenie a preventívne opatrenia 
 

Číslo Zdroj Správna 

odpoveď 

 

Strana 42 
 

 130 08.0-09 8.1.6.1 B 

 

  V akých časových intervaloch musia byť kontrolované ručné hasiace prístroje na tankovom 

plavidle typu  N?  

 

 A Každých päť rokov, vždy pri predĺžení osvedčenia o schválení. 

 B Minimálne každé dva roky.  

 C Každé t ri roky.  

 D Kontrola sa vykonáva na základe rozhodnutia veliteľa plavid la, mala by sa však podľa 

možností vykonávať každé dva roky.  

 

 130 08.0-10 7.2.4.41 C 

 

  Je povolené na otvorenom tankovom p lavidle typu N počas vykládky UN 1202  VYKUROVACÍ 

OLEJ (ĽAHKÝ) variť na plynovom sporáku v obytných priestoroch, alebo používať petrolejovú 

lampu? 

 

 A Áno, ale iba po dohode s miestom prekládky.  

 B Áno, pri prekládke  UN 1202 VYKUROVACÍ OLEJ (ĽAHKÝ) nevzniká žiadne 

nebezpečenstvo. 

 C Nie, počas nakládky, vykládky alebo odplyňovania sa na plavidle nemôže používať oheň 

alebo nekryté svetlo.  

 D Áno, ak sú všetky prístupy a otvory obytných priestorov zatvorené. 

 

 130 08.0-11 7.2.4.41 B 

 

  Je povolené na tankovom plavidle typu N uzatvorenom, naloženom UN 1203 MOTOROVÝ  

BENZÍN, používať počas plavby petrolejové lampy v obytných priestoroch?  

 

 A Nie, na plav idle sa nemôže používať oheň ani nekryté svetlo. 

 B Na tankových plavidlách typu N je zakázané používať oheň a nekryté svetlo počas 

nakládky, vykládky alebo odplynenia, počas plavby je však povolené. 

 C Nie, pri preprave látky UN 1203 MOTOROVÝ BENZÍN sa nesmie používať počas plavby 

žiaden oheň ani nekryté svetlo. 

 D Áno, ale iba v prípade, že to výslovne povolil príslušný orgán. 

 

 130 08.0-12 9.3.3.52.4 C 

 

  Počas nakládky a vykládky látky  UN 1203 MOTOROVÝ BENZÍN, ako aj pri odplynení 

tankových plavidiel, nie je povolené používať určité elektrické zariadenia. Ako sú tieto označené?  

 

 A Vhodným nápisom v holandskom, nemeckom a francúzskom jazyku.  

 B Nálepkou s vhodnou výstražnou značkou (napr. svietiaca žiarovka, prečiarknutá červenou 

farbou, podobne ako tabuľka so zákazom fajčenia). 

 C Červeným označením.  

 D Žltou farbou alebo príslušnou nálepkou. 
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 130 08.0-13 7.2.3.1.6 B 

 

  Za akých podmienok je povolené používať dýchací prístroj nezávislý na okolitom vzduchu , aby sa 

mohlo vstúpiť do nákladného tanku?  

 

 A Dýchacie prístroje nezávislé na okolitom vzduchu je povolené používať všade, s dohľadom 

alebo bez neho. 

 B Dýchacie prístroje nezávislé na oko litom vzduchu je povolené používať iba s  potrebným 

ochranným vybavením, s istiacim lanom a pod dozorom.  

 C Dýchacie prístroje nezávislé na okolitom vzduchu je povolené používať iba vtedy, keď pred  

vstupom (do tanku) bol informovaný veliteľ plav idla.  

 D Pre použitie dýchacích prístrojov nezávislých na okolitom vzduchu  nie sú žiadne osobitné 

ustanovenia. Pred vstupom do tanku však treba dýchací prístroj nezáv islý na okolitom 

vzduchu skontrolovať, či správne funguje.  

 

 130 08.0-14 Všeobecné základné znalosti B 

 

  V dôsledku čoho môže vzniknúť elektrostatický náboj?  

 

 A  V dôsledku pomalého a rovnomerného nabíjania batérií.  

 B V dôsledku vzájomného trenia elektricky zle vodivých látok. Dochádza k tomu najčastejšie 

pri nakládke nákladných tankov s  pomocou neuzemnených nakladacích a vykladacích  

potrubí.   

 C V dôsledku vzniku elektricky vodivého spojenia medzi pobrežným zariadením a  plavid lom.   

 D Keď udrie kov na kov.  

 

 130 08.0-15 Všeobecné základné znalosti B 

 

  Čo je potrebné urobiť, aby sa pri plnení nákladných tankov udržal elektrostatický náboj na čo 

najnižšej úrovni?  

 

 A Demontovať lapač plameňov.  

 B Začať plnenie pri nižšej rýchlosti, až kým sa otvor plniaceho potrubia nenachádza 

v kvapaline.   

 C Začať plnenie pri vyššej rýchlosti, aby sa otvor plniaceho potrubia rýchlo dostal do 

kvapaliny.  

 D Neustále meniť nakladací výkon.  

 

 130 08.0-16 7.2.3.31.2 D 

 

  Na palube tankového plavidla typu N je potrebné prepraviť osobný automobil alebo motorový čln . 

Aké požiadavky treba pri tom dodržať?  

 

 A Musíte dostať súhlas príslušného orgánu. 

 B Pre tankové plavid lá typu N sa na toto nevzťahujú žiadne ustanovenia. 

 C V prípade, že bola odstránená batéria a motor je ochladený, nezáleží na tom, kde sa vozidlo  

nachádza. 

 D Vozidlo musí stáť mimo oblasť nákladu.  
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 130 08.0-17 8.3.5 A 

 

  Tankové plavidlo je naložené nebezpečným tovarom. Je možné vykonávať opravárenské práce, pri 

ktorých je potrebné použitie ohňa na palube, mimo oblasť nákladu?  

 

 A Nie,  je to možné urobiť len v tom prípade, že plavid lo má povolenie príslušného orgánu 

alebo osvedčenie, potvrdzujúce úplné odplynenie plavidla.  

 B Áno, ale len v prípade, že práce sú vykonávané vo vzdialenosti 3,00 m od oblasti nákladu.  

 C Áno, ale len ak sú k dispozícii dva dodatočné ručné hasiace prístroje.  

 D Nie, práce môžu vykonávať iba na to oprávnení odborníci.  

 

 130 08.0-18 8.3.5 A 

 

  Plaviace sa tankové plavidlo je naložené UN 1203 MOTOROVÝ BENZÍN a v strojovni sa musí  

zvárať. Je to povolené? 

 

 A Áno, ak sú dvere a otvory zatvorené. 

 B Áno, ale len vtedy, keď strojovňa bola uznaná odborníkom ako odplynená.  

 C Nie, v žiadnom prípade. 

 D Nie, nie na plaviacom sa plav idle, iba v lodenici. 

 

 130 08.0-19 Všeobecné základné znalosti A 

 

  Prečo sa musia hadicové rozvody na umývanie nákladných tankov pravidelne kontrolovať na 

elektrickú vodivosť?   

 

 A Aby sa zabránilo vzniku elektrostatickému náboju. 

 B Aby sa zabránilo vzniku náboju vykurovacích hadov. 

 C Aby sa zabránilo vzn iku náboju vody na umývanie.  

 D Aby sa zabránilo vzn iku náboju nákladných tankov. 

 

 130 08.0-20 8.3.5 A 

 

  Na palube otvoreného tankového plavidla typu N s lapačom plameňov je potrebné pracovať na 

poklope nákladného tanku s elektrickou vŕtačkou. Je to dovolené  iba v prípade, ak: 

 

 A  Je k dispozícii povolenie príslušného orgánu alebo  osvedčenie o úplnom odplynení 

plavidla.  

 B Ak sa jedná o vŕtačku s  napätím o 24 V. 

 C Ak to vykonávajú poverené kvalifikované osoby.  

 D Posádka vykonala potrebné merania a  nehrozí nebezpečenstvo výbuchu.  
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 130 08.0-21 Všeobecné základné znalosti A 

 

  Nákladné tanky môžu byť umyté vodou až potom, ako boli odvetrané. Prečo?  

 

 A Kvôli nebezpečenstvu vzniku elekt rostatického náboja. 

 B Pretože na stenách ešte zostalo príliš veľa priľnutých zvyškov olova. 

 C Pretože potom sa zvyšky nákladu príliš  rýchlo zriedia. 

 D Pretože ináč by sa pri hrdzavých tankoch neodstránili zvyšky nákladu.  

 

 130 08.0-22 7.2.3.1.5, 7.2.3.1.6 A 

 

  Je nevyhnutné zmerať koncentráciu horľavých plynov v  prázdnom nákladnom tanku, pretože nie 

je známy posledný náklad. Prístroj na meranie horľavých plynov nereaguje. Je povolené vstúpiť do 

tohto nákladného tanku bez dýchacieho prístroja nezávislého na okolitom vzduchu? 

 

 A Nie, pretože  nebola skontrolovaná prítomnosť jedovatých plynov a obsah kyslíka. 

 B Áno, pretože sa nákladný tank teraz odplyňuje.  

 C Nie, pretože je potrebné vykonať meranie min imálne dvakrát s dvoma rozličnými 

zariadeniami v časovom odstupe desiatich minút. 

 D Áno, ale len  vtedy, keď osoba, ktorá vstupuje do tanku, použije bezpečnostnú výstroj a  

masku s filtrom.   

 

 130 08.0-23 7.2.3.1.6 A 

 

  Kvôli vykonaniu čistiacich prác musí do nákladného tanku vstúpiť jeden člen posádky. Nie je 

možné odmerať obsah kyslíka. Ktorý z nižšie uvedených prostriedkov ochrany nemôže byť 

použitý?  

 

 A Dýchací prístroj závislý na okolitom vzduchu.  

 B Ochranné čižmy. 

 C Bezpečnostné popruhy.  

 D Ochranný odev. 

 

 130 08.0-24 vymazané (2012). 

 

 130 08.0-25 3.2.3.2, tabuľka  C, 3.2.3.3, 3.2.3.4, 8.1.5.1 A 

 

  Tankové plavidlo prepravuje nebezpečný tovar triedy  3, pre ktorý sa vyžaduje ochrana pred 

výbuchom. Aký typ masky alebo dýchacieho prístroja sa musí nachádzať na plavidle pre každého 

člena posádky? 

 

 A Dýchací prístroj závislý na okolitom vzduchu. 

 B Respirátor na stlačený vzduch.  

 C Polomasku s filtrom. 

 D Prachový respirátor. 
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 130 08.0-26 3.2, Tabuľka C, 7.2.4.16.8 C  

 

  Kedy je potrebné používať dýchací prístroj závislý na okolitom vzduchu? 

 

 A Pri prácach v nevyčistenom nákladnom tanku. 

 B Pri vstupe do nákladného tanku, keď sa to vyžaduje  v  tabuľke C, kap itoly 3.2. 

 C Pri odbere vzoriek, keď je v tabuľke C odseku 3.2.3.2 p redpísaný toximeter.  

 D Ak je obsah kyslíka v nákladnom tanku je 21obj. % . 

 

130 08.0-27 Všeobecné základné znalosti C 

 

  Počas nakládky tankového plavidla sa do vody dostane klesajúca látka. Čo sa stane s touto látkou?  

 

 A Látka sa rozšíri po vodnej hladine a potom odparí. 

 B Látka sa zmieša s vodou. 

 C Látka klesne na dno. 

 D Látka sa na vodnej hladine rozšíri a neodparí sa. 

 

 130 08.0-28 7.2.3.44 C 

 

  Môžete na palube tankového plavidla vykonávať čistiace práce s kvapalnými látkami, ktoré  majú 

bod vzplanutia menej ako 55 ° C?  

 

 A Áno, ale iba mimo oblasti nákladu.   

 B Áno, ale iba v strojovni. 

 C Áno, ale iba v oblasti nákladu.  

 D Áno, ale iba keď sú v blízkosti hasiace prístroje. 

 

 130 08.0-29 3.2.3.2, tabuľka  C, 7.2.4.16.8 A 

 

  Tankové plavidlo musí naložiť UN 1202 PLYNOVÝ OLEJ. Predchádzajúci náklad bol t iež  

UN 1202 PLYNOVÝ OLEJ. Musia podľa dohody ADN osoby, ktoré pripájajú pružné 

nakladacie potrubie alebo nakladaciu hadicu, používať dýchací prístroj?  

 

  A Nie, pri tomto produkte sa to nevyžaduje.  

  B Nie, dohoda ADN nepozná takú povinnosť. 

  C Áno, pri tomto produkte je to tiež predpísané. 

  D Áno, je to predpísané, okrem situácie, keď príslušný orgán vystaví osvedčenie  o 

výnimke. 
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 130 08.0-30 3.2.3.2, tabuľka  C, 7.2.4.16.8 B 

 

  Tankové plavidlo musí naložiť UN 2079 DIETYLÉNTRIAMÍN. Predchádzajúci náklad bol 

UN 1202 PLYNOVÝ OLEJ a nákladné tanky sú vyčistené a odplynené. Musia podľa 

dohody ADN osoby, ktoré pripájajú pružné nakladacie potrubie alebo nakladaciu hadicu, 

používať dýchací prístroj?  

 

  A Nie, dohoda ADN nepozná takú povinnosť. 

  B Nie, pri tomto produkte sa to nevyžaduje.  

  C Áno, pri tomto produkte je to tiež predpísané. 

  D Je to vyžadované iba pri tankových plavidlách typu C, avšak nie pri plav idle typu N. 

 

 130 08.0-31 3.2.3.2, tabuľka  C, 7.2.4.16.8 C 

 

  Tankové plavidlo  typu N musí naložiť UN 2289 ISOFORÓNDIAMÍN. Musia podľa 

dohody ADN osoby, ktoré pripájajú pružné nakladacie potrubie alebo nakladaciu hadicu, 

používať dýchací prístroj?  

.   

  A Nie, dohoda ADN nepozná takú povinnosť. 

  B Nie, pri tomto produkte sa to nevyžaduje.  

  C Áno, pri tomto produkte je to predpísané. 

  D Nie,  to sa nevyžaduje, pretože na palube tankových plavidiel typu N n ie je ochranné 

vybavenie predpísané. 

 

 130 08.0-32 3.2.3.1, 3.2.3.2, tabuľka C, 3.2.3.3, 3.2.3.4, 8.1.5.1 A 

 

  Musí sa podľa dohody ADN na palube tankového plavidla, ktoré prepravuje nebezpečný tovar, 

vždy nachádzať prístroj na meran ie horľavých plynov?  

 

 A Nie, iba keď sa to vyžaduje podľa tabuľky C odseku  3.2.3.2 

 B Áno, je to súčasťou základného vybavenia.  

 C Áno, ináč plavidlo nemôže dostať osvedčenie o schválení.  

 D Nie, je to potrebné iba vtedy, keď plav idlo prepravuje tovar triedy 3 .   

 

 130 08.0-33 1.2.1  A 

 

  Čo podľa dohody ADN znamená „stále horenie“? 

 

  A Spaľovanie ustálené na neurčitú dobu.  

  B Stabilné spaľovanie počas krátkeho trvania. 

  C Horenie, po ktorom nasleduje výbuch.  

  D Horenie, ktoré nastane tak rýchlo, že vznikne tlaková vlna. 
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 130 08.0-34 3.2.3.1, 3.2.3.2, tabuľka C, 3.2.3.3, 3.2.3.4, 8.1.5.1  C 

 

  Musí sa podľa dohody ADN na palube tankového plavidla, ktoré prepravuje nebezpečný tovar, 

vždy  nachádzať záchranné vybavenie pre každú osobu nachádzajúcu sa na plavidle?   

 

  A Nie,  je to potrebné len vtedy, keď sa to vyslovene vyžaduje v písomných pokynoch. 

  B Áno,  pretože pri preprave nebezpečného tovaru vzniká vždy riziko, že bude  potrebné 

opustiť nebezpečnú oblasť v prípade nehody.  

  C Nie, iba keď je to vyžadované v tabuľke C odseku 3.2.3.2 

  D Nie, iba keď je to predpísané v prepravnom doklade. 

 

 130 08.0-35 3.2.3.1, 3.2.3.2, tabuľka C, 3.2.3.3, 3.2.3.4, 8.1.5.1  C 

 

  Musia byť podľa dohody ADN na palube tankového plavidla, ktoré prepravuje nebezpečný tovar, 

bezpečnostné čižmy pre každého člena posádky?  

 

  A Áno, platí to pre všetky plavidlá, ktoré prepravujú nebezpečný tovar. 

  B Nie, plat í to pre plav idlá na suchý náklad. 

  C Áno, platí to pre všetky tankové plavidlá.  

  D Nie, podľa dohody ADN sú predpísané iba ochranné topánky. 

 

 130 08.0-36 3.2.3.1, tabuľka  C, 8.1.5.1 D 

 

  Musia sa podľa dohody ADN nachádzať na palube dýchacie prístroje nezávislé na okolitom 

vzduchu?  

 

  A Áno, na palube všetkých tankových plavidiel, ktoré prepravujú horľavé kvapalné látky.  

 B Áno, ako na palube plavidiel na suchý náklad, tak aj na palube tankových plavidiel.  

 C Áno, ale len na palube tankových plavidiel.  

 D Nie. Závisí to od toho, či chceme vstúpiť do uzatvoreného priestoru. 

 

 130 08.0-37 3.2.3.1, Tabuľka C, 8.1.5.1 A 

  

  V niektorých prípadoch dohoda ADN predpisuje, že musí byť k dispozícii dýchací prístroj závislý 

na okolitom vzduchu. Kde je možné nájsť informáciu o tom, aký typ filtra sa musí použiť?  

 

 A V návodoch od výrobcu filtrov. 

 B V tabuľke C odseku 3.2.3.2 ADN. 

 C V prepravnom doklade. 

 D V tabuľke B oddielu 3.2..2 ADN.  

 

 

*** 


