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Hodnotiaci štandard pre ISDV
 
Predmetom overenia a hodnotenia bude:


Teoretická časť
Orientácia v odbornej terminológii,  technickej a projektovej dokumentácii stavebných konštrukcií pozemných stavieb, technických listoch,  a katalógoch materiálov a výrobkov, návodoch a pod., technickej normalizácii a štandardizácii.
Základné stavebné konštrukcie pozemných stavieb a druhy rozvodov v budovách súvisiacich s izolatérskymi prácami.
Druhy, vlastnosti a umiestnenie materiálov na zhotovenie izolatérskych prác stavebných konštrukcií a rozvodov.
Meranie a určovanie spotreby materiálu potrebného pre izolatérske práce na stavebných konštrukciách a rozvodoch.
Dopravné prostriedky a mechanizačné zariadenia na manipuláciu s materiálom pri doprave, skladovaní a ukladaní na stavbe.
Kontrola a preberanie staveniska pred zhotovením izolatérskych prác.
Príprava a ručné opracovanie materiálov pri izolatérskych prácach stavebných konštrukcií a rozvodov.
	Druhy ručného a mechanizovaného náradia, nástrojov a pomôcok používaných pri meraní a opracovaní izolačných materiálov na zhotovenie izolácií na stavebných konštrukciách a vnútorných rozvodoch.

Pracovné a technologické postupy ručného opracovania materiálov používaných pri izolatérskych prácach stavebných konštrukcií a rozvodov.
Hlavné zásady a technologické postupy izolatérskych prác na stavebných konštrukciách a rozvodoch v budovách predpísané normami, výrobcami stavebných izolačných materiálov alebo projektantom.
Jednoduché pracovné a ochranné lešenie pri izoláciách plochých striech.
Chyby pri zhotovení izolácií a spôsoby ich odstránenia.
Pracovné postupy pri oprave a rekonštrukcii starých izolačných vrstiev na stavebných konštrukciách a rozvodoch v budovách.
Kontrola kvality vykonaných prác pri zhotovení jednotlivých druhov izolácií. 
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, pri práci vo výškach, hygiena práce a ochrana pred požiarom, osobné ochranné pracovné prostriedky a zariadenia.
Spôsoby likvidácie odpadu z izolatérskych prác, zásady ochrany životného prostredia pri stavebných prácach.

Praktická časť
Čítanie projektovej a technickej dokumentácie stavebných konštrukcií a rozvodov v budovách so zameraním na izolatérske práce (predvedenie s vysvetlením).
	Posúdenie pripravenosti pracoviska pre izolatérske práce  (ukážka s vysvetlením). 
	Vymeriavanie a výpočet plôch stavebných konštrukcií (plochá strecha, základy, steny, podlahy a iné stavebné konštrukcie) a rozvodov v budovách pre zhotovenie izolácií podľa projektu (predvedenie a výpočet s vysvetlením).
Výpočet spotreby materiálov pre zhotovenie  izolatérskych prác (predvedenie s vysvetlením).
	Výber, príprava, opracovanie a ukladanie vhodných materiálov pre zhotovenie hydroizolácií, tepelných a akustických izolácií (predvedenie s vysvetlením).
	 Kontrola kvality materiálu na zhotovenie izolácie stavebnej konštrukcie podľa zadania z projektu (predvedenie s vysvetlením).

Doprava a manipulácia s materiálom pri izolatérskych prácach (predvedenie s vysvetlením).
	Príprava, používanie / obsluha a údržba ručného a mechanizovaného náradia, nástrojov a pomôcok pri meraní, opracovaní a kladení izolačných materiálov ((predvedenie s vysvetlením).
	Zhotovenie izolácie spodnej častí stavby – izolácie suterénov a základových konštrukcií, (praktické predvedenie).
Zhotovenie izolácie plochej strechy a terasy (predvedie s vysvetlením).
Zhotovenie izolácie previsnutých častí budov- balkóny, rímsy (predvedenie s vysvetlením).
Zhotovenie izolácie podláh, stien a stropov podľa zadania (praktické predvedenie).   
Zhotovenie izolácie bazénov a nádrží (praktické predvedenie s vysvetlením).  
Zhotovenie izolácií inštalačných rozvodov budov (praktické predvedenie so zdôvodnením).  
Postavenie jednoduchého pracovného a ochranného lešenia pri izoláciách plochých striech , používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov pri práci vo výškach (predvedenie so zdôvodnením).
	Vykonanie opravy/výmeny/rekonštrukcie starých izolačných vrstiev stavebných konštrukcií  podľa zadania a navrhnutie spôsobu likvidácie vzniknutého stavebného odpadu (predvedenie s vysvetlením a zdôvodnením).
	Dodržiavanie aktuálnych pracovných predpisov týkajúcich sa BOZP, hygieny práce a ochrany pred požiarom, používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov pri izolatérskych prácach, zaobchádzanie s protipožiarnym zariadením (zdôvodniť pri každom praktickom predvedení izolatérskych prác!).





