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Kvalifikačný štandard pre ISDV

Odborné vedomosti 

Odborné zručnosti

ZLATNÍK A KLENOTNÍK  vie/pozná:

1. Hygienu, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci:
- zásady osobnej a prevádzkovej hygieny,
- zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na zlatníckych strojoch a zariadeniach, 
- zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri manipulácii s chemikáliami,
- zásady používania ochranných pomôcok.

2. Históriu zlatníckeho remesla:
-  dejinné súvislosti vývoja ľudskej spoločnosti a prejavy jej hmotnej kultúry,
- vzájomnú nadväznosť jednotlivých vývojových etáp umenia a v rámci nich pôsobiacich estetických zákonitostí v rôznych oblastiach až po súčasnosť,
- vedomosti o dobových umeleckých názoroch a technikách na stvárnenie daného umelecko-remeselného predmetu.

3. Technologickú dokumentáciu a zlatnícku terminológiu:
-technologickú, technickú a obrazovú dokumentáciu, orientuje sa v súvisiacich, technických normách a terminológii,
- základnú terminológiu svojho odboru a vie ju na primeranej úrovni používať.

4. Základy ručného spracovania kovov:
- princípy a postupy najčastejšie využívaných pracovných  činností v zlatníctve a klenotníctve,
- základné činnosti ručného spracovania kovov ako meranie, strihanie, vyrovnávanie, rezanie, vŕtanie, pilovanie, leštenie, valcovanie, spájkovanie, stáčanie a ohýbanie.

5.Technológiu a pracovné postupy výroby šperkov:
- spôsoby spracovávania drahých kovov strihaním, rezaním, pilovaním, ohýbaním, leštením, stáčaním a vytĺkaním plechov do vypuklých tvarov,
- postupy pri lisovaní výliskov, valcovaní, ťahaní drôtu, žíhaní, spájkovaní, tavení a odlievaní drahých kovov,
- technologické postupy výroby jednotlivých typov šperkov a klenotov.

7. Typy zlatníckych výrobkov:
- druhy, skupiny a charakteristické črty jednotlivých typov šperkov a klenotov ako prívesy, závesky, jednoduché a zložité prstene, náušnice, retiazky, manžetové gombíky, brošne, spony, náramky a pod.

8. Povrchové úpravy šperkov:
- jednotlivé techniky pre povrchovú úpravu šperkov ako leštenie, pieskovanie, morenie, pokovovávanie, farbenie, natavovanie, inkrustácia  a pod.

9. Pomôcky a zariadenia na výrobu šperkov: 
- druhy, typy a charakteristiku stojov a zariadení, ktoré sa využívajú v zlatníckej dielni, 
- druhy, typy a charakteristiku ručného náradia, ktoré sa používa pri výrobe jednotlivých typov šperkov,
- princípy používania strojového zariadenia a ručného náradia používaného v zlatníckej výrobe,
- funkcie pracovného náradia, pomôcok, nástrojov a zariadení a ich bežnú údržbu.

10. Drahé kamene a jednoduché technológie na ich osadenie do šperkov:
- druhy, typy a charakteristiku drahých kameňov,
- popis šperkových kameňov a ich použitie pre jednotlivé typy šperkov a klenotov,
- jednoduché technológie na osadenie drahých kameňov do šperkov,
- ďalšie prírodné a umelé materiály využívané pri tvorbe šperkov.

11. Technológie opráv šperkov:
- postupy najčastejších opráv zlatníckeho tovaru,
- postupy zložitých opráv šperkov a klenotov. 

12. Chemikálie, ktoré sa používajú pri pracovných postupoch:
- typy, druhy a charakteristiku chemikálií, ktoré sa využívajú pri práci s drahými kovmi,
- orientovať sa v základných vzťahoch svojho odboru k životnému prostrediu a v zásadách jeho ochrany pred možnými negatívnymi vplyvmi. 

13. Spôsoby navrhovania šperkov:
- spôsoby a techniky zobrazovania predmetov živej a neživej prírody, zobrazovania ľudskej postavy, geometrických tvarov, abstrakcií a pod.

14.Puncovníctvo:
- históriu dozoru nad výrobou šperkov,
- puncový zákon,
- puncové značky.

15. Ekonomickú stránku zlatníckeho remesla: 
- zhodnotiť kvalitu svojej vlastnej práce a hospodárne využívať materiály a energiu.
ZLATNÍK A KLENOTNÍK je zručný v oblasti:

- uplatňovania zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce, ochrany životného prostredia a požiarnej  ochrany,
- používania osobných ochranných pomôcok pri používaní chemických prípravkov a pri prácach rizikového charakteru,
- tvorby technologickej, technickej a obrazovej dokumentácie,
-  čítania technických výkresov, zobrazovania a označovania   materiálov na výkresoch, 
- organizácie pracoviska,
- spracovávania drahých kovov strihaním, rezaním, pilovaním, ohýbaním, stáčaním a vytĺkaním plechov do vypuklých tvarov; vie používať strojové zariadenia používané v zlatníckej výrobe, lisovať výlisky, valcovať, ťahať, žíhať, spájkovať, taviť a odlievať drahé kovy,
- ovládania technologických postupov, ktoré  vie aplikovať na jednotlivé typy zlatníckych a klenotníckych výrobkov,
- určovania technologického postupu a organizácie práce pri individuálnej zákazkovej výrobe,
- spracovania a opracovania kovov na umelecké predmety,
- zhotovovania jednoduchých zlatníckych výrobkov, ako aj zložitých a umelecky náročných výrobkov, 
- zhotovovania šperkov alebo klenôt  podľa vzoru alebo návrhu, 
- používania nástrojov, strojov a zariadení, ktoré sa používajú v zlatníckej výrobe,
- údržby technického zariadenia, nástrojov a pomôcok,
- tvorby povrchovej úpravy výrobkov,
- skladovania, pripravovania a ošetrovania  používaných materiálov a chemikálií,
- posudzovania chýb výrobkov,
- zhodnotenia fyzikálnych, mechanických a technologických vlastností surovín a základných hmôt, 
-vsádzania šperkových kameňov a iných tradičných materiálov používaných ako šperkové kamene,
- výroby a opráv zlatníckych výrobkov,
- spracúvania a úprav finálneho produktu, konzervovania a reštaurovania šperkov z drahých kovov a kameňov,
- kreslenia jednotlivých druhov výrobkov,
- kresliarskych schopností na vyjadrenia vlastného výtvarného návrhu,
- umelecko-remeselnej tvorby v súlade s právnymi normami, etickým kódexom a estetickými hodnotami,
- výtvarného jazyka a estetických zásad výtvarnej úžitkovej tvorby,
- presadzovania nových netradičných myšlienok, metód a technických prostriedkov,
- navrhovania účelových a úžitkových tvarov a predmetov,
- hospodárenia a šetrného zaobchádzania s materiálom a energiami,
- posudzovania  kvality vlastnej práce.




