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Pozvánka na vzdělávací seminář  
v rámci vzdělávacího projektu Konkurenceschopnost chovu koní v ČR 1. 

registrační číslo: 12/015/1310a/252/000009 
 

Téma:    Konkurenceschopnost chovu koní, zákonné požadavky na hospodaření 
Podtéma:  Lineární popis koně, Odhad plemenné hodnoty, Šlechtitelské a zkušební řády, 

Legislativa chovu koní, Organizace chovu koní, a další 
 
Vedoucí semináře: Miloslav Perníček 
Hlavní přednášející: Doc. Iva Jiskrová, Josef Kincl 
Místo a datum konání: Měník – 26. a 27.4.2013 
 
Tento seminář navazuje na semináře pořádané SCHČT v roce 2012 a bude pro zájemce ukončen 
zkouškou z Profesní kvalifikace Hodnotitel koní. 
 
26. dubna 2013     
09:00 – 18.00 hod.  Prezentace účastníků a přípravné přednášky pro zkoušku z Profesní 

kvalifikace Hodnotitel koní 
   Ubytování a společné posezení v hotelu Tatra 
27. dubna 2013     
09:00 – 12:00 hod.  Přípravné přednášky pro zkoušku z Profesní kvalifikace Hodnotitel koní  
12.00 – 13.00 hod. Oběd   
13.00 – 14.00 hod. Zkoušky z profesní kvalifikace Hodnotitel koní – písemná část 
14.00   Zkoušky z profesní kvalifikace Hodnotitel koní – praktická část 
 
Tento seminář je spolufinancován z operačního programu – Program rozvoje venkova, opatření I.3.1. 
Další odborné vzdělávání a informační činnost. Pozvaní účastníci si nehradí lektorné a stravné, platí 
pouze ubytování a poplatek za zkoušku z profesní kvalifikace Hodnotitel koní, a to 2.000,-Kč. Účastníci 
semináře obdrží Osvědčení o absolvování semináře a adepti profesních zkoušek obdrží oficiální 
osvědčení o zkoušce od Autorizovaných osob Mze.  
 
V příloze přikládáme Hodnotící standard pro profesní zkoušku Hodnotitel koní, ve kterém jsou popsány 
požadavky a kompetence na hodnotitele a závaznou přihlášku na tuto zkoušku. 
 
Přihlášky včetně požadavků na ubytování zasílejte prosím na adresu SCHČT, U Hřebčince 479, 397 01 
Písek, nebo na mail: info@schct.cz, nebo na telefonní čísla Ing. Nováková 777 319 632 nebo M. 
Kubištová 603228475. 
 
Pořadatelé se těší na vaší přítomnost a zájem o danou problematiku, neboť Svaz chovatelů ČT má 
zájem, aby jeho hodnotitelé byli kvalifikovanými pracovníky. 

                             Za SCHČT  Perníček Miloslav 
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