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Kvalifikačný štandard pre ISDV 

Odborné vedomosti
Odborné zručnosti

Autoopravár - mechanik  pozná /
má vedomosti o:

Autoopravár - mechanik  je zručný v oblasti/vie:
zásadách bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri práci,
kultúre a hygiene  práce,
	základoch aplikovanej elektrotechniky a elektroniky a jej rozvíjania v problematike automobilovej techniky,
	použití náradia a servisnej techniky,
príprave pracoviska a vytvorení podmienok pre profesionálnu prácu,
nutnosti dodržania a záväznosti technologického postupu,
orientácii v technickej literatúre a aplikovaní technických informácií pri práci,
odbornej terminológií pre autoopravárenský a automobilový priemysel, strojárstvo a ostatnú kovospracujúcu výrobu,
meracích a diagnostických prístrojoch a pomôckach a ich využití v procese opravy,
	správnej činnosti častí vozidla a podstate fyzikálnych, mechanických a chemických súvislostí jeho funkcie,
	základnej súčiastkovej skladbe častí vozidla a jej materiálovej náročnosti,
spojovacích materiáloch a ich správnom použití,
mazadlách,  palivách, z hľadiska druhov, vlastností a optimálneho použitia,
chemických prostriedkoch, na zabezpečenie činnosti, údržby a opráv vozidiel,
ekologických zásadách v autoopravárenstve,
štandardné opravy, podľa dielenskej dokumentácie výrobcu s dodržaním technologických postupov a noriem;
	štandardnú diagnostiku, nastavenie a údržbu vozidla, podľa technickej dokumentácie výrobcu,
	identifikáciu základných  závad na základe skúšobnej jazdy a testov, 
zásady hodnotenia kvality práce, vie sa poučiť na chybách, vykonať záverečnú kontrolu práce a rozbor úspešnosti;
	ekologických zásadách v autoopravárenstve,
základy ekonomiky a hospodárnosti práce,
základné vzťahy k životnému prostrediu a zásady jeho ochrany pred možnými negatívnymi vplyvmi,
aplikovať zásady čistoty a hygieny na pracovisku, aj na pracovnom premete a náradí.
	prácu so štandardným náradím používaným pri opravách automobilov,

prácu s mechanizovaným náradím používaným pri opravách automobilov,
montáž a demontáž rozoberateľných spojov,
montáž a demontáž zostáv, podzostáv a častí automobilov,
	diagnostikovanie a bežné opravy  automobilov,

	obsluhu základných prístrojov a zariadení používaných v autoopravárenstve a chápe princípy a nutnosť používania predpísaných pomôcok a špeciálnych náradí,
	aplikáciu a podmienky použitia spojovacích materiálov a jednotlivých súčastí automobilu,

zásady čistoty a hygieny pracoviska a nutnosť čistoty pracovného predmetu a náradia,
	používanie meracích prostriedkov a ich aplikovanie v praxi,
	štandardnú výpočtovú techniku,

	štandardnú diagnostiku, nastavenie a údržbu vozidla podľa technickej dokumentácie  výrobcu.




