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Kvalifikačný štandard pre ISDV

Odborné vedomosti 
Odborné zručnosti 

STAVEBNÝ STOLÁR – pozná/vie:
zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarom, hygieny práce a osobné ochranné pracovné pomôcky pri výrobe stavebno-stolárskych výrobkov; 
technickú dokumentáciu, výkresy a kusovníky používané v odbore, značenie materiálov a vie sa orientovať v technických podkladoch pre výrobu stavebno-stolárskych výrobkov, odbornú terminológiu;
druhy, rozdelenie, časti a konštrukcie okien, dverí, schodov, drevených podláh a obkladov stien a stropov; 
antropometrické a environmentálne hľadiská  konštrukcií okien, dverí, schodov, drevených podláh a obkladov stien;
význam a zásady tvorby kusovníka, výpočet spotreby materiálu a súčiastok na výrobu stavebno-stolárskych výrobkov;
druhy drevín, ich stavbu, vlastnosti, použitie, chyby dreva, rastlinných a živočíšnych škodcov dreva, skladovanie reziva;
sortiment drevárskej prvovýroby; druhy a výroba konštrukčných materiálov na báze dreva, brúsiace a tmeliace materiály, lepidlá a materiály na povrchovú úpravu na výrobu stavebno-stolárskych výrobkov;
kovy, plasty, sklo a  obalové materiály používané pri výrobe, skladovaní a doprave stavebno-stolárskych výrobkov;
konštrukčné spoje, spojovacie prostriedky, súčiastky a kovanie na výrobu stavebno-stolárskych výrobkov; 
výber materiálu, meranie, kreslenie a orysovanie dielcov na výrobu stavebno-stolárskych výrobkov;
postup ručného opracovania dreva a veľkoplošných konštrukčných materiálov  rezaním, hobľovaním, vŕtaním, dlabaním, sústružením, brúsením, pilovaním; 
postup strojového opracovania dreva a veľkoplošných materiálov rezaním, vŕtaním, zrovnávaním, hrúbkovaním, frézovaním, sústružením rôznych profilov a spojov, sústružením, CNC zariadenia a technológie;
druhy nástrojov, náradia, mechanizovaného náradia a pomôcok, ich príprava, údržba a zásady ich použitia pri ručnom opracovaní dreva a veľkoplošných materiálov;
drevoobrábacie stroje, nástroje, ich príprava, údržba a zásady ich použitia pri strojovom opracovaní dreva a veľkoplošných materiálov pri výrobe stavebno-stolárskych výrobkov; 
zariadenia na lisovanie a lisovacie prípravky, zariadenia na povrchovú úpravu dreva, balenie, sušenie a hydrotermickú úpravu dreva; 
postup prípravy materiálov aj zásady lepenia, dyhovania, laminovania, lisovania, nanášania náterových hmôt, tmelenia, bielenia, morenia, leštenia, sušenia a hydrotermickej úpravy dreva pri výrobe stavebno-stolárskych výrobkov;
postup montáže, demontáže, opravy a balenia stavebno-stolárskych výrobkov;
postupy posudzovania kvality prác;
postupy zaznamenávania technických údajov a výsledkov práce;
spôsoby spracovania,  využitia a likvidácie odpadov pri výrobe stavebno-stolárskych výrobkov.

STAVEBNÝ STOLÁR je zručný v oblasti/vie:
dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarom, hygieny práce; používať hasiace prístroje a osobné ochranné pracovné pomôcky;
čítať a vypracovať technickú dokumentáciu, výkresy a kusovníky používané v odbore, používať odbornú terminológiu;
	určiť druhy, časti a konštrukcie  drevených okien, dverí, schodov, drevených podláh,  obkladov stien a stropov podľa výkresovej dokumentácie aj konkrétnych stavebno-stolárskych výrobkov;
navrhnúť rozmery, základnú konštrukciu skriňového, stolového, sedacieho, lôžkového, pracovného a doplnkového nábytku;
	rozpoznať sortiment drevárskej prvovýroby,  druhy konštrukčných materiálov na báze dreva, ich použitie,  druhy drevín - ich stavbu, vlastnosti,  chyby dreva a škodcov dreva; 
posudzovať kvalitu používaných materiálov na zhotovenie stavebno-stolárskych výrobkov;
vypočítať spotrebu materiálu na zhotovenie jednotlivých druhov stavebno-stolárskych výrobkov podľa výkresovej dokumentácie alebo vlastného návrhu výrobku;
	vybrať a pripraviť si vhodné materiály, merať, orysovať a rozkresliť súčiastky a dielce stavebno-stolárskych výrobkov podľa výkresovej dokumentácie; 
navrhnúť a zhotoviť konštrukčné spoje  používané pri výrobe stavebno-stolárskych výrobkov;
navrhnúť a spájať materiály drevenými, kovovými a plastovými spojovacími prostriedkami používanými pri výrobe stavebno-stolárskych výrobkov;
navrhnúť a realizovať vhodný pracovný postup pre výrobu stavebno-stolárskeho výrobku vrátane povrchovej úpravy, montáže, demontáže  a opravy  jednotlivých druhov konštrukcií stavebno-stolárskeho výrobku; 
	navrhnúť a používať vhodné ručné a mechanizované náradie, nástroje a pomôcky na opracovanie a spájanie dreva, materiálov na báze dreva, kovov, skla a plastov; 
obsluhovať a vykonávať nastavenie a údržbu strojov a zariadení používaných pri sušení, lisovaní, strojovom opracovaní, povrchovej úprave, montáži a oprave stavebno-stolárskeho výrobku;
	opracovávať ručne (rezaním, hobľovaním, tvarovaním, sústružením, dlabaním, vŕtaním a brúsením),  strojovo alebo na mechanizovaných linkách drevo,  materiály na báze dreva, kovy a plasty podľa výkresovej dokumentácie;
	stanoviť vlhkosť dreva výpočtom;
vypočítať spotrebu lepidla a prídavných látok pri dyhovaní;
rozpoznať znaky kvality hotového stavebno-stolárskeho výrobku;
zaznamenávať technické údaje a výsledky práce;
	navrhnúť vhodný spôsob recyklácie materiálov a postup nakladania s odpadom z výroby a montáže stavebno-stolárskych výrobkov.











