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Hodnotiaci štandard pre ISDV

Záverečná skúška kvalifikácie zlatník a klenotník pozostáva z teoretickej a praktickej časti, 
Teoretická časť záverečnej skúšky (TČZS) pozostáva z písomného testu, ktorého účelom je overenie teoretických vedomostí uchádzača. Predmetom overovania a hodnotenia sú oblasti popísané v hodnotiacom štandarde kvalifikácie.
Písomný test a jeho hodnotenie sa riadi nasledovnými pravidlami: 
	písomný test vypracováva skúšobná komisia,

písomný test pozostáva z minimálne 25 otázok, maximálny počet je 40,
aby bol uchádzač úspešný musí zvládnuť test minimálne na 60%,
pokiaľ uchádzač zvládne test na menej ako 60%, a ak jeho úspešnosť nie je menšia ako 50%, môže predseda skúšobnej komisie uchádzačovi povoliť ústne doskúšanie,
časová dotácia na absolvovanie písomného testu je 60 minút.
	Praktická časť záverečnej skúšky (PČZS) je zameraná na overenie a hodnotenie praktických zručností.

Organizácia PČZS je nasledovná:
	návrh šperku alebo klenotu, navrhnutie pracovného postupu a vypracovanie technologickej dokumentácie,

zhotovenie šperku alebo klenotu,
záverečná obhajoba práce,
časová dotácia na bod a.) je 14 hodín, tj. dva dni, na bod b.) 35 hodín, tj. 5 vyučovacích dní,
na záverečnú obhajobu má uchádzač 30 minút.
	Hodnotenie PČZS je nasledovné:

	návrh šperku alebo klenotu – 1 až 3 body

navrhnutie pracovného postupu – 1 až 3 body
vypracovanie technologickej dokumentácie – 1 až 5 bodov
zhotovený šperk alebo klenot – 1 až 10 bodov
obhajoba práce – 1až 5  bodov
maximálny počet bodov je 26 a pre úspešné zvládnutie PČZS je potrebných minimálne 16, čo je približne 60%,
	Písomný test a záverečná obhajoba práce sa uskutočňuje spolu v posledný deň konania skúšky, kedy sa uchádzač dozvie aj výsledky záverečnej skúšky,

Podmienkou zvládnutia záverečnej skúšky a získania čiastočnej, alebo úplnej kvalifikácie je úspešné zvládnutie TČZS a PČZS,
Pokiaľ uchádzač záverečnú skúšku nezvládne, môže požiadať o absolvovanie opravnej skúšky, (§ 17 a § 18, z. č. 568/2009 Z. z.).

Predmetom overenia a hodnotenia bude:


Prehľad teoretických vedomostí :
	Uplatňovanie zásad hygieny, bezpečnosti práce, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia, 

Uplatňovanie zásad používania ochranných pracovných pomôcok a zásad práce s chemikáliami,
Popísanie vývoja zlatníctva, resp. umelecko-remeselných činností zaoberajúcich sa spracovaním drahých kovov a kameňov v rôznych historických a slohových obdobiach až do dnešnej doby,
Charakterizovanie najvýznamnejších a najznámejších  historických a slohových období v nadväznosti na výrobu šperkov typických pre dané obdobie a kultúru,
Popísanie významu vzniku cechov a zlatníckych manufaktúr,
Charakterizovanie základnej technickej a technologickej dokumentácie používanej v zlatníctve,
Popísanie základov normalizácie, kótovania, axonometrie, pravouhlého premietania, rezov, spojovacích súčiastok, spojov a iných prvkov využívaných pri tvorbe technických výkresov,
Charakterizovanie základnej zlatníckej terminológie,
Charakterizovanie základov ručného spracovania kovov,
Vysvetlenie účelov merania a orysovania materiálu,
Vysvetlenie účelov a spôsobov váženia drahých kovov,
 Popísanie ručného spracovania materiálov strihaním, 
 Popísanie ručného spracovania materiálov rezaním,
 Popísanie ručného spracovania materiálov vŕtaním,
 Popísanie ručného spracovania materiálov valcovaním,
 Popísanie ručného spracovania materiálov vyrovnávaním,
 Popísanie ručného spracovania materiálov pilovaním,
 Charakterizovanie nástrojov a strojov pre uvedené spracovania materiálov,
 Charakterizovanie  postupov pre uvedené spracovanie materiálov,
 Technika spájkovania v zlatníctve, pomôcky a pracovné postupy,
 Spracovanie plechov tepaním, vytĺkaním a cizelovaním, pomôcky a pracovné postupy,
 Vysvetlenie zlatníckej technológie a pracovných postupov výroby šperkov,
 Popísanie základných typov zlatníckych výrobkov,
 Vysvetlenie  pracovných postupov výroby prívesov, závesov a medailónov, 
 Vysvetlenie  pracovných postupov výroby náušníc, ich funkcií a typov a charakterizovanie rôznych typov uzáverov,
Vysvetlenie  pracovných postupov výroby jednoduchých prsteňov, ich funkcií a typov,
Vysvetlenie  pracovných postupov výroby manžetových gombíkov, ich funkcií a typov,
 Vysvetlenie  pracovných postupov výroby retiazok, ich funkcií a typov a charakterizovanie uzáverov retiazok,
Vysvetlenie  pracovných postupov výroby brošní a ozdobných spôn, ich funkcií a typov a charakterizovanie uzáverov brošní,  
Vysvetlenie  pracovných postupov výroby náramkov, ich funkcií a typov a charakterizovanie spojov, poistiek a uzáverov,
 Vysvetlenie  pracovných postupov výroby zložitých prsteňov, ich funkcií a typov,
 Charakterizovanie druhov a typov strojových zariadení používaných v zlatníckej výrobe,
 Charakterizovanie druhov a typov ručného náradia používaného v zlatníckej výrobe,
 Vymenovanie druhov drahých kameňov, ich vznik, výskyt a vlastnosti,
 Charakterizovanie syntetických drahých kameňov a ďalších šperkových materiálov,
  Vysvetlenie výroby obrúb, ich typov a spôsobov zasadzovania drahých kameňov do šperkov,
 Charakterizovanie granátovej a zrnkovej techniky,
 Popísanie výroby polotovarov na lisoch a lisovacích zariadeniach,
 Charakterizovanie lisovacích zariadení a princípov razenia,
 Technika tavenia kovov a výroba zliatin, charakteristika pracovných postupov a pomôcok,
 Popísanie zvyšovania a znižovania rýdzosti drahých kovov,
 Technika odlievania drahých kovov, história odlievania, pomôcky, typy a spôsoby odlievania,
 Charakterizovanie súčasných metód odlievania,
 Popísanie druhov foriem a modelov na odlievanie drahých kovov,
 Technika povrchovej úpravy šperkov,
 Popísanie druhov, postupov, pomôcok a významu povrchovej úpravy šperkov,
 Techniky zdobenia šperkov rytím, 
 Charakterizovanie ručného a strojového rytia šperkov, pomôcky, nástroje a postupy,
 Technika emailovania šperkov, druhy emailov a pracovné postupy,
 Vymenovanie technických materiálov na výrobu šperkov,
 Puncový zákon, význam puncovníctva, história dozoru nad výrobou šperkov, zákonné značky rýdzosti a puncové značky,
 Techniky jednoduchých a zložitých opráv zlatníckeho tovaru, šperkov a klenotov,
 Charakterizovanie chemikálií využívaných pri pracovných postupoch v zlatníctve,
 Navrhovanie šperkov a klenotov.

Praktická realizácia a predvedenie  komplexnej úlohy:

	Vypracovanie vlastného návrhu na šperk alebo klenot,
	Vypracovanie vlastného pracovného postupu na šperk alebo klenot,
	Vypracovanie technickej dokumentácie k vlastnému návrhu šperku alebo klenotu,
	Zhotovenie šperku alebo klenotu podľa vlastného návrhu,
	Zhodnotenie kvality a ekonomických aspektov práce pri výrobe šperku alebo klenotu.







