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Kvalifikačný štandard pre ISDV

Odborné vedomosti
Odborné zručnosti
MONTÉR SUCHÝCH STAVIEB vie/má:
MONTÉR SUCHÝCH STAVIEB je zručný v oblasti/vie:
Základy stavebných prác 
orientovať sa v stavebných výkresoch a dokumentácii, v čítaní realizačných stavebných výkresov konštrukcií zhotovených suchou technológiou, 
charakterizovať konštrukcie pozemných stavieb zhotovené suchou technológiou,
uviesť výpočet plôch konštrukcií zhotovených suchou technológiou a spotreby materiálov,
popísať zhotovenie pracovných a ochranných lešení,
vymenovať druhy a vlastnosti materiálov používaných pri suchých technológiách (drevo, kovy, plasty, sadrokartón),
rozoznať ručné a mechanizované náradie, nástroje a pomôcky (píly, vŕtačky, brúsky, skrutkovače, hoblíky, frézy) na opracovanie materiálov používaných pri suchých technológiách,
popísať technologické postupy ručného opracovania materiálov používaných pri suchých technológiách, (rezanie, strihanie, sekanie, vŕtanie, pilovanie, ohýbanie, rovnanie, spájanie),
popísať manipuláciu s materiálom, dopravovanie a ukladanie materiálov na pracovisko,
uviesť zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri suchých technológiách.

Zvislé stavebné konštrukcie zo sadrokartónu
popísať technologické postupy montáže zvislých stavebných konštrukcií zo sadrokartónu aj s ohľadom na pripevňovanie predmetov (priečka, medzibytová priečka, predsadená stena, inštalačná stena),
aplikovať  pracovné návody a katalógy výrobcov sadrokartónových systémov pri určovaní spotreby materiálu, manipulácii, doprave, montáži a povrchovej úprave,
popísať technologické postupy opráv zvislých stavebných konštrukcií zo sadrokartónu,
uviesť zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri montáži zvislých stavebných konštrukcií zo sadrokartónu.

Vodorovné a šikmé konštrukcie zo sadrokartónu
popísať technologické postupy montáže vodorovných a šikmých konštrukcií zo sadrokartónu (podhľady stropov v jednej a v dvoch rovinách, oblúkové podhľady, podkrovie),
aplikovať  pracovné návody a katalógy výrobcov sadrokartónových systémov pri určovaní spotreby materiálu, manipulácii, doprave, montáži a povrchovej úprave,
popísať technologické postupy opráv vodorovných a šikmých konštrukcií zo sadrokartónu,
uviesť zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri montáži vodorovných a šikmých konštrukcií zo sadrokartónu.

Suché technológie povrchových úprav stavebných konštrukcií
popísať technologické postupy montáže povrchových úprav stavebných konštrukcií zhotovené suchou technológiou (suché omietky, obklady, podlahy, odvetrané zatepľovacie systémy),
aplikovať  pracovné návody a katalógy výrobcov pri určovaní spotreby materiálu, manipulácii, doprave, montáži a povrchovej úprave,
popísať technologické postupy opráv povrchových úprav stavebných konštrukcií zhotovených suchou technológiou,
uviesť zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri montáži povrchových úprav suchou technológiou.

Systémy suchých technológií  
charakterizovať konštrukčné systémy suchých technológií pozemných stavieb (sadrovláknité, drevocementové, drevené),
porovnať konštrukčné systémy suchých technológií pozemných stavieb.
Základy stavebných prác
zvoliť potrebné materiály a náradie, nástroje a pomôcky na ich opracovanie,
ručne opracovať a spájať materiály používané pri suchých technológiách (drevo, kovy, plasty, sadrokartón),
posudzovať kvalitu vykonanej práce,
vykonávať bežnú údržbu náradia, nástrojov a pomôcok,
pracovať správne a zručne s náradím, nástrojmi a pomôckami pri ručnom opracovaní materiálov používaných pri suchých technológiách,
dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Zvislé stavebné konštrukcie zo sadrokartónu  
čítať stavebnú dokumentáciu pre potreby výkonu pracovných činností,
vymerať a pripraviť jednotlivé prvky zvislých stavebných konštrukcií podľa výkresov,
montovať a demontovať pomocné stavebné konštrukcie,
montovať a demontovať zvislé stavebné konštrukcie zo sadrokartónu (priečky, medzibytové priečky, predsadené steny, inštalačné steny),
povrchovo chrániť zvislé stavebné konštrukcie zo sadrokartónu nátermi,
realizovať opravy zvislých stavebných konštrukcií zo sadrokartónu, 
pracovať správne a zručne s náradím, nástrojmi a pomôckami pri montáži zvislých stavebných konštrukcií zo sadrokartónu,
dodržiavať bezpečnosť práce montáži a demontáži zvislých stavebných konštrukcií zo sadrokartónu.

Vodorovné a šikmé konštrukcie zo sadrokartónu  
čítať stavebnú dokumentáciu pre potreby výkonu pracovných činností,
vymerať a pripraviť jednotlivé prvky vodorovných a šikmých konštrukcií zo sadrokartónu podľa výkresov,
montovať a demontovať pomocné stavebné konštrukcie,
montovať a demontovať vodorovné a šikmé konštrukcie zo sadrokartónu (podhľady stropov v jednej a v dvoch rovinách, oblúkové podhľady, podkrovie),
povrchovo chrániť vodorovné a šikmé konštrukcie zo sadrokartónu nátermi,
realizovať opravy vodorovných a šikmých konštrukcií zo sadrokartónu, 
pracovať správne a zručne s náradím, nástrojmi a pomôckami pri montáži vodorovných a šikmých konštrukcií zo sadrokartónu,
dodržiavať bezpečnosť práce  pri montáži a demontáži vodorovných a šikmých konštrukcií zo sadrokartónu.

Suché technológie povrchových úprav stavebných konštrukcií 
čítať stavebnú dokumentáciu pre potreby výkonu pracovných činností,
vymerať a pripraviť jednotlivé prvky povrchových úprav zo sadrokartónu podľa výkresov,
montovať a demontovať pomocné stavebné konštrukcie,
montovať a demontovať povrchové úpravy stavebných konštrukcií zhotovené suchou technológiou (suché omietky, obklady, podlahy, odvetrané zatepľovacie systémy),
povrchovo chrániť zhotovené suché omietky, obklady, podlahy, odvetrané zatepľovacie systémy,
realizovať opravy suchých omietok, obkladov, podláh a odvetraných zatepľovacích systémov 
pracovať správne a zručne s náradím, nástrojmi a pomôckami pri suchých technológiách povrchových úprav stavebných konštrukcií,
dodržiavať bezpečnosť práce  pri suchých technológiách povrchových úprav stavebných konštrukcií.

Systémy suchých technológií  
pripraviť materiál na zhotovenie sadrovláknitého, drevocementového alebo dreveného konštrukčného systému,
dodržiavať bezpečnosť práce  pri zhotovovaní konštrukčných systémov suchými technológiami.


