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Výkonnostní zkoušky klisen PK Slovenského teplokrevníka v ČR (CS)

Zkouška výkonnosti klisen se koná jako jednodenní zkouška (dle Řádu PK a šlechtitelského programu
plemene CS) a je přístupná klisnám, které:
- v roce zkoušky dosáhnou věku 3 let - jsou zapsané do HPK CS (zápis proveden nejpozději v den
konání zkoušky, a to před vykonáním vlastní zkoušky)
- pro zápis do hlavního oddílu plemenné knihy klisen (HPKK) je požadováno předložení Potvrzení o
původu vystaveného mateřskou PK, oboustranně prokazatelný původ min. do 3. generace předků,
průměrná výsledná známka posuzovaných znaků min. 6,1 b. - majitel předloží originál Potvrzení o
původu koně
SCHCS podporuje chovatele klisen uhrazením nezbytných nákladů na úspěšné absolvování zkoušky
výkonnosti. Pro kladné vyřízení žádosti o podporu je nutno doručit nejpozději do 30. září na
korespondenční adresu SCHCS (SCHCS, Martina Bečková, Heřmánkovice 162, 549 84) tyto
dokumenty:
- řádně vyplněnou a podepsanou žádost o poskytnutí podpory na formuláři pro klisny PK CS
- potvrzený výsledek zkoušky na výsledkovém protokolu pro PK CS - originál Potvrzení o původu koně
- v případě zápisu klisny do PK CS až v den konání zkoušek také popisový list s hodnocením klisny
Popisovými listy jsou vybaveni inspektoři provádějící zápisy klisen.
Podpora za ZVK je vyplácena do konce října příslušného roku bankovním převodem na č. účtu
uvedené v žádosti.

SCHCS umožňuje, že klisny mohou zkoušky výkonnosti pro PK CS vykonávat i na zkouškách výkonnosti
pro PK ČT za těchto podmínek:
- před zahájením zkoušek je nutno nahlásit komisi přání vykonávat zkoušku pro CS, které bude
akceptováno,
- klisna musí být zapsaná v HPK CS,
- žádost o poskytnutí podpory musí být vyplněna na formuláři pro PK CS.

Žadatelům, jejichž klisny složily zkoušku v rámci PK CS na zkouškách pro PK ČT, bude vyplacena
podpora snížena o 1.000,- Kč/ 1 klisnu. Což je částka, kterou účtuje za 1 klisnu Svaz chovatelů ČT
Svazu chovatelů CS v ČR za umožnění vykonání zkoušky.

