
Zápis ze zasedání předsednictva a Rady PK ČT – Ostrovačice, 16.2.2012

Přítomni: K.Růžička, M.Perníček, Ing.Mamica, MVDr.Sedláček, R.Klos, J.Rédl, M.Kubištová, J.Kincl, Ing.Nováková
Omluveni:  V.Csabi, Ing.Vondrouš, Ing.Regner, V.Boušková

Body jednání:

Různé:
* dotaz na konkrétní podobu podpory nejlepšího koně českého chovu, chovatele a majitele na Českém skokovém poháru –  upřesní K.Růžička, M.Perníček

* K.Růžička – doručeno poměrně hodně stížností na činnost konzulentů chovu koní, na drahé cestovné i úkony, tato problematika bude řešena po Konferenci SCHČT 2012, další návrh SCHČT – zápisy klisen do PK ČT provádět komisionelně,
návrh SCHČT – dát firmě Equiservis konzulent s.r.o. výpověď z důvodu nesouhlasu s danou smlouvou, Sazebníkem poplatků (nevýhodnost pro chovatele) v měsíci březnu, a dojednat nové podmínky – jednohlasně odhlasováno

* Oblastní kola skoku ve volnosti – v komisi účasten člen předsednictva (v případě neúčasti člen RPK)
finále – hodnocení terčíky, nejhorší a nejlepší známka se škrtala – návrh: neškrtat žádnou ze známek, výsledná známka bude průměrná od pěti komisařů, v případě rovnosti známek vítězí klisna, která má nejvyšší známku ve 3.kole - odhlasováno
	komise ve finále: MVDr.Pavel Sedláček (předseda + komentář hodnocení klisen), J.Rédl, J.Kincl ml.(jezdci), Ing.Mamica, M.Perníček

komentátor: Z.Babor

* stanovení pracovní skupiny pro přípravu propozic KMK na rok 2013 – M.Perníček, Ing.Jiskrová, J.Kincl – jednohlasně schváleno, SCHČT svolá schůzku s ostatními UCHS v měsíci dubnu

* do Zásad KMK vsunout změnu – „Hřebce do registru potencionálních plemeníků  předvyberou na základě ohodnocení původu,  exteriéru  a mechaniky pohybu konzulenti firmy Equiservis „nebo členové předsednictva a Rady PK ČT“ dle kritérií uvedených v jednotlivých PK.“

M.Kubištová  - vzdělávání: V posledních 4 letech SCHČT spolupracuje se Sektorovou radou zemědělství, která má za úkol popsat veškerá povolání a nastavit parametry požadavků na vzdělávání v jednotlivých oborech. Za toto období SCHČT zpracovalo následující kvalifikace:
Chovatel koní – sportovních a dostihových, jezdec, jezdec mladých koní a koní ve sportovní testaci, ošetřovatel, kočí, kočí v lesní těžbě, podkovář, nově pak hodnotitel koní.
Dne 13.1.2012 byla na MZe ČR (odbor výzkum, vzdělávání a poradenství) podána žádost o udělení autorizace na vzdělávání dospělých. Dne 10.2.2012 byla na dobu 5-ti let schválena autorizace a SCHČT se tak stává akreditovanou institucí pro vzdělávání v 6-ti kvalifikacích – Chovatel a jezdec, Ošetřovatel, Jezdec pro přípravu a testaci mladých koní, Kočí a Hodnotitel. V praxi to například znamená, že pokud dospělý člověk s jiným vzděláním než zemědělským, splní tři skládající kvalifikace  (chovatel, ošetřovatel, jezdec) a autorizovaní zástupci ho prozkouší, pak z pohledu zákona a především dotačních programů splnil požadavek minimální zemědělské kvalifikace.
V návaznosti na tyto skutečnosti vypracovali pracovníci SCHČT žádosti o vzdělávací granty. Pro rok 2012 je schváleno 6 vzdělávacích akcí pro hodnotitele a  chovatele (celková částka cca 480 tis.korun). Záměrem těchto akcí je sjednotit práci a pohled hodnotitelů, zvýšit jejich odbornost tak, jak je v usnesení minulé celostátní konference ČT. V tomto týdnu jsme podali další dvě žádosti o vzdělávání na rok 2013 a čekáme jejich schválení.
 Více na stránkách SCHČT. Byly odsouhlaseny sazby na rok 2012: chovatel – 7.000,- Kč, ošetřovatel – 6.000,- Kč, chovatel a jezdec sportovních koní – 10.000,- Kč – mladý zemědělec, hodnotitel – 6.000, - Kč, kočí – 5.000,- Kč, jezdec pro přípravu a testaci mladých koní – 10.000,- Kč
* výtisk letáků na preferovaného hřebce SCYRISE – fa na 5.000,- Kč + DPH - odsouhlaseno

* žádosti o zápis hřebců do PKH ČT – SANDRO CLASSIC VDH – p.Umlauf – po doporučení komisí a vyhodnocení RTG RPK souhlasí se zápisem hřebce do PKH ČT, zmrazené ID hřebce SANSISCO – nutno dodat potvrzení o absolvování drezury min.60%

	návrh M.Perníčka – zorganizovat školení předvaděčů hřebců 


	1.školení hodnotitelů – při třídění v TO Horymas – vytipovat 15-20 lidí, kteří se budou zúčastňovat akcí (adepti na hodnotitele)

další jednání předsednictva, Rady PK ČT - pátek 23.3. od 16,00 hodin Tlumačov
oblastní schůze – nutno předložit členům SCHČT chovatelský program, KMK, linie, dlouhodobá koncepce, a je doporučená účast všech členů předsednictva na těchto oblastních schůzích
* SCHČT bere na vědomí nabídku ZH Písek o pronájmu prostor, konkrétní verdikt bude vynesen po volbě nového předsednictva SCHČT


Zapsala: Ing.Nováková



