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Hodnotiaci štandard pre ISDV
 

Predmetom overenia a hodnotenia bude:      

Teoretická časť:

Aktuálne pracovné predpisy BOZP, hygieny práce, ochrany pred požiarom, ochrany životného prostredia a pri práci vo výškach, súvisiace s tesárskymi prácami pri zhotovení konštrukcie krovu podľa zadania.
	Vykonávacie výkresy konštrukcie krovu, odborná terminológia.
	Druhy a vlastnosti materiálov používaných na tesárske konštrukcie krovov, ich doprava, manipulácia a skladovanie. 
Postup výpočtu spotreby materiálu na konštrukciu krovu.
Meranie, orysovanie a ručné opracovanie dreva pri zhotovení tesárskych spojov z doskového, hraneného, polohraneného reziva a guľatiny; spájanie dreva kovovými, drevenými a plastovými spojovacími prostriedkami.
Druhy a používanie vhodných pracovných nástrojov, ručného a mechanizovaného náradia, pomôcok a meradiel pre zhotovenie krovu.
Zásady výroby, montáže, demontáže a opravy jednotlivých druhov konštrukcií krovov.
Kontrola kvality a pevnosti konštrukcie krovu.
Spôsoby likvidácie odpadu z tesárskych  prác.
	Aktuálne pracovné predpisy BOZP, hygieny práce, ochrany pred požiarom, ochrany životného prostredia a pri zhotovení paženia práci vo výkopoch a debnenia práci vo výškach.
	Druhy debnenia, ich konštrukcia, druhy a vlastnosti materiálov používaných na drevené debnenie a paženie, spôsoby spájania jednotlivých prvkov debnenia a paženia (tesárske spoje a kovové, drevené a plastové spájacie prostriedky).
	Doprava, manipulácia a skladovanie stavebných materiálov a debniacich prvkov pre paženie a debnenie. 
Postup výpočtu spotreby materiálu pre zhotovenie paženia a debnenia.
Meranie, orysovanie, zásady ručného opracovania dreva (rezanie, pilovanie, vŕtanie).  
Zásady výroby a montáže tesárskych pažení a debnení betónových a oceľobetónových konštrukčných prvkov.
Zásady montáže, demontáže, údržby a kontroly kvality systémových debnení.
Spôsoby likvidácie odpadov z tesárskych  prác na pažení a debnení.
	Aktuálne pracovné predpisy BOZP, hygieny práce, protipožiarnej ochrany a ochrany životného prostredia pri lešenárskych prácach. 
	Druhy a vlastnosti materiálov používaných na lešenia. Požiadavky na lešenie.
	Doprava, manipulácia a skladovanie lešenárskych materiálov a častí kovových lešení. 

Postup výpočtu spotreby materiálu pre zadané drevené lešenia (kozové, stĺpikové, lavicové, vysunuté a i.) alebo kovových dielcov lešenia.
Meranie, orysovanie, ručné opracovanie dreva, tesárske spoje doskového, hraneného, polohraneného reziva a guľatiny, spájanie dreva kovovými, drevenými a plastovými spojovacími prostriedkami pre drevené lešenia (kozové, stĺpikové, lavicové, vysunuté a i.).
Zásady výroby, montáže a demontáže tesárskych lešení.
Zásady montáže a demontáže oceľových a ochranných  druhov lešení. 
Spôsoby likvidácie odpadov z tesárskych  prác pri výrobe drevených lešení.


Praktická časť:

Dodržiavanie predpisov BOZP, používanie predpísaných osobných ochranných pracovných prostriedkov pri práci na zhotovovaní konštrukcií krovov, pri práci vo výškach, udržiavanie poriadku na pracovisku (práce podľa zadania).
	Čítanie vykonávacích výkresov krovu podľa zadania, rozkreslenie jednotlivých druhov spojov a ich umiestnenie v konštrukcii krovu (praktické predvedenie s vysvetlením). 	
Vypočítanie spotreby materiálu pre konštrukciu krovu podľa zadania (praktické predvedenie so  zdôvodnením).
Zvolenie si a používanie správneho náradia, nástrojov a pomôcok na ručné a mechanizované opracovanie dreva a materiálov používaných pri zhotovení krovu podľa zadania (praktické predvedenie so  zdôvodnením).
Správne zvolenie si a  používanie pracovných postupov pri opracovaní materiálov ručným a mechanizovaným náradím, pomôckami a meradlami pri zhotovení krovu podľa zadania (praktické predvedenie s vysvetlením).
	Voľba  správneho druh materiálu, spojovacích prostriedkov a ich správne použitie, manipulovanie s nimi pre zadaný druh krovu (praktické predvedenie so zdôvodnením).
	Zhotovenie konštrukcie krovu podľa zadania – správne rozmeranie a orysovanie materiálu pre zhotovovanie tesárskych spojov; voľba a správne používanie pracovných postupov pri zhotovení a spájaní tesárskych spojov; správne zameranie krovu pred jeho osadením; voľba, dodržiavanie a používanie správneho technologického postupu montáže krovu (praktické predvedenie so zdôvodnením).

Skompletizovanie a skontrolovanie kvality a pevnosti konštrukcie krovu(praktické predvedenie so zdôvodnením).
Správne zlikvidovanie odpadu z tesárskych  prác pri zhotovení krovu(praktické predvedenie so zdôvodnením).
	Dodržiavanie predpisov BOZP, používanie predpísaných osobných ochranných pracovných prostriedkov pri práci na zhotovovaní konštrukcií paženia a debnenia, pri práci vo výškach, udržiavanie poriadku na pracovisku (práce podľa zadania).
	Čítanie vykonávacích výkresov paženia a debnenia podľa zadania, rozkreslenie jednotlivých druhov spojov a ich umiestnenie v konštrukcii paženia a debnenia (praktické predvedenie s vysvetlením). 	
Vypočítanie spotreby materiálu pre konštrukciu paženia a debnenia podľa zadania (praktické predvedenie so  zdôvodnením).
Voľbu a používanie správneho náradia, nástrojov a pomôcok na ručné a mechanizované opracovanie dreva a materiálov používaných pri zhotovení paženia a debnenia podľa zadania (praktické predvedenie so  zdôvodnením).
Správne zvolenie si a  používanie pracovných postupov pri opracovaní materiálov ručným a mechanizovaným náradím, pomôckami a meradlami pri zhotovení paženia a debnenia podľa zadania (praktické predvedenie s vysvetlením).
	Voľbu  správneho druh materiálu, spojovacích prostriedkov a ich správne použitie, manipulovanie s nimi pre zadaný druh paženia a debnenia (praktické predvedenie so zdôvodnením).
	Zhotovenie konštrukcie paženia a debnenia podľa zadania – správne rozmeranie a orysovanie materiálu pre zhotovovanie tesárskych spojov; voľba a správne používanie pracovných postupov pri zhotovení a spájaní tesárskych spojov; správne zameranie paženia a debnenia pred jeho osadením; voľba, dodržiavanie a používanie správneho technologického postupu montáže paženia a debnenia (praktické predvedenie so zdôvodnením).
Skompletizovanie a skontrolovanie kvality a pevnosti konštrukcie paženia a debnenia(praktické predvedenie so zdôvodnením).
Správne zlikvidovanie odpadu z tesárskych  prác pri zhotovení paženia a debnenia(praktické predvedenie so zdôvodnením).
	Dodržiavanie predpisov BOZP, používanie predpísaných osobných ochranných pracovných prostriedkov pri práci na zhotovovaní konštrukcií lešenia, pri práci vo výškach, udržiavanie poriadku na pracovisku (práce podľa zadania).
	Vypočítanie spotreby materiálu pre konštrukciu lešenia podľa zadania(praktické predvedenie so  zdôvodnením).
Voľbu a používanie správneho náradia, nástrojov a pomôcok na ručné a mechanizované opracovanie dreva a materiálov používaných pri zhotovení tesárskeho dreveného lešenia podľa zadania (praktické predvedenie so  zdôvodnením).
Správne zvolenie si a  používanie pracovných postupov pri opracovaní materiálov ručným a mechanizovaným náradím, pomôckami a meradlami pri zhotovení dreveného lešenia podľa zadania (praktické predvedenie s vysvetlením).
	Voľba  správneho materiálu, spojovacích prostriedkov a ich správne použitie, manipulovanie s nimi pre zadaný druh lešenia (praktické predvedenie so zdôvodnením).
	Zhotovenie konštrukcie dreveného lešenia podľa zadania – správne rozmeranie a orysovanie materiálu pre zhotovovanie tesárskych spojov; voľba a správne používanie pracovných postupov pri zhotovení a spájaní tesárskych spojov; správne zameranie lešenia pred jeho osadením; voľba, dodržiavanie a používanie správneho technologického postupu montáže lešenia (praktické predvedenie so zdôvodnením).
Skompletizovanie a skontrolovanie kvality a pevnosti konštrukcie lešenia praktické predvedenie so zdôvodnením).
	Správne zlikvidovanie odpadu z tesárskych  prác pri zhotovení lešenia (praktické predvedenie so zdôvodnením).



