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Autoopravár – mechanik: Hodnotiaci štandard pre ISDV

Predmetom overenia a hodnotenia bude:

Obsah teoretickej a praktickej časti skúšky:

Dodržiavanie aktuálnych pracovných predpisov týkajúcich sa BOZP, hygieny práce a protipožiarnej ochrany.
Používanie predpísaných ochranných prostriedkov.
	Práca s dodanou technickou, konštrukčnou a technologickou dokumentáciou v grafickej aj elektronickej forme.
	Prehľad poznatkov o vývoji motorových vozidiel z pohľadu ich klasifikácie vozidiel podľa štandardov EÚ, konštrukcie vozidiel, koncepcie pohonu, ako aj práce s dielenskou literatúrou, multimetrom a základy demontáže a montáže jednotlivých skupín. 
5.    Poznatky, praktické skúsenosti a prehľad o uplatnení elektrických strojov a prístrojov v podmienkach autoopravárenskej praxe.
6.    Vedomosti, poznatky a praktické skúsenosti o vývoji a konštrukčnom riešení moderných podvozkových častí, ich diagnostikovaní pomocou moderných diagnostických prístrojov a moderných technologických postupoch pri ich opravách s využitím počítačovej techniky.
7.    Poznatky o kolesách a pneumatikách a praktické zručnosti pri výmene kolies, ich vyvažovaní a oprave pneumatík.
8.    Základný prehľad o spôsoboch zapojení a využití aktívnych elektrotechnických súčiastok v autoopravárenskej praxi.
9.    Riadenie a brzdové systémy využívané v motorových vozidlách ako aj elektronické systémy, ktoré sú ich súčasťou. 
10.   Poznatky o konštrukcii elektrických zariadení motorových vozidiel, využití moderných meracích prístrojov a spôsobe merania s nimi.
11.  Poznatky o vývoji a konštrukčnom riešení prevodových systémov,  ich diagnostikovaní pomocou moderných diagnostických prístrojov a technologických postupoch oprav,  zameraný na mechanické prevodovky, poloautomatické a automatické prevodovky, mechanické a automatické spojky a systémy prenosu energie ako aj na elektronické riadiace systémy prevodoviek.
12.  Poznatky o vývoji motorových vozidiel z pohľadu materiálového, konštrukčného, technického a technologického prevedenia spaľovacích motorov moderných vozidiel. Poznatky o stavbe vozidlových spaľovacích motorov ako aj praktické skúsenosti pre prácu s modernými technológiami opráv a diagnostiky spaľovacích motoroch; predmetom overenia budú zručnosti a presnosť potrebná pri práci s modernými spaľovacími motormi.
13.  Poznatky o statických a dynamických zdrojoch elektrickej energie, usmerňovačoch a regulátoroch napätia ako aj o spúšťačoch využívaných v moderných motorových vozidlách. Poznatky o ich konštrukcii, spôsoboch diagnostikovania, poruchách a ich opravách so zameraním na zdroje elektrickej energie, usmerňovače, regulátory a spúšťače motorových vozidiel, využitie moderných meracích prístrojov a spôsoby merania s nimi. 
14.  Poznatky o vývoji motorových vozidiel z pohľadu vývoja spaľovacích motorov, ich častí a príslušenstva, ako aj zmeny v ich konštrukcii. Prehľad o konštrukčnom riešení častí príslušenstva motora, ich diagnostikovaní pri poruchách a opravách so zameraním na sací, výfukový systém ale predovšetkým na funkčnosť a činnosť palivových systémov moderných motorových vozidiel.
15.  Poznatky o vývoji a konštrukčnom riešení zapaľovacích systémov a pomocných zariadení a prvkov využívaných v moderných motorových vozidlách. Základné poznatky a zručnosti o diagnostikovaní zapaľovacích systémov a ich častí, poruchách, ich príčinách a následkoch ako aj o odstraňovaní porúch s využitím moderných meracích prístrojov a spôsoby merania s nimi. 
16.  Poznatky o konštrukcii elektrických zariadení motorových vozidiel, využití moderných meracích prístrojov a spôsoby merania s nimi; moderné technologické postupy pri diagnostikovaní a opravách elektrických zariadení motorových vozidiel.
17.  Poznatky o činnosti systémov spaľovacích motorov ovplyvňujúcich emisné a výkonové parametre motorov so zameraním na priebehy hodnôt, odchýlky od požadovaných priebehov a možnosti objektívneho posúdenia technického stavu motorov pomocou moderných diagnostických prístrojov a technologických postupov pri diagnostikovaní motorov. 
        Predmetom overenia budú praktické zručnosti pri práci s diagnostickými prístrojmi motorov a prehľad o sériovej a paralelnej diagnostike motorov.
18.  Poznatky a prehľad o vývoji a konštrukcii zabezpečovacích zariadení motorového vozidla a praktické zručnosti pri využití moderných meracích prístrojov  a  pri diagnostikovaní týchto zariadení ako aj pri opravách zabezpečovacích zariadení motorových vozidiel.
19.  Poznatky o vývoji motorových vozidiel z pohľadu konštrukcie, funkcie a využitia príslušenstva karosérie moderných motorových vozidiel akými sú vykurovacie, vetracie a klimatizačné systémy a prvky bezpečnostného vybavenia ako sú airbagy a napínače bezpečnostných pásov. Praktické zručnosti pri diagnostikovaní stavu jednotlivých systémov ich porúch a ich opráv.


