Správa zo zasadnutia Európskej štandardnej komisie
pre hydinu Európskeho zväzu chovateľov EE.
26. 5.2022 Konjic BIH .

Zasadnutia Európskych štandardných komisií
sú
odborne najdôležitejšími rokovaniami v každej sekcii .
Na svojich zasadnutiach sa komisia zaoberá problematikou plemien ich súčasnému stavu,
vývoju, ako i eventuálnymi úpravami štandardou týchto plemien .Komisia pripravuje
Európsky štandard plemien hydiny v záväznosti na podklady v krajinách pôvodu.
Na rokovaní komisie boli prítomný Urs Lochmann (CH) predseda komisie , Andy Verelst (B)
predseda sekcie hydiny, Michel Bovet (CH),Jean Claude Periquet(F), Willy Littau (DK), Klaas
van der Hoeck,(NL), Peter Žuffa (SK) . Ospravedlnili sa Dietmar Kleditsch a Uli Freiberger (D) .
Ako hostia boli prítomný : J.M. Tieche (CH) a Ben Klomp (LX).
Program pokračoval podľa avizovaného programu.
Potvrdenie protokolov z on-line jednaní ESKG 17.3.2022 a 21.4.2022 . Protokol bol po
korekciách schválený.
Medzinárodné školenie posudzovateľov hydiny – Trenčín Slovensko : 23.-25 septembra
2022. Komisia ukončila posledné úpravy programy v náväznosti na zmeny súvisiace
s neprítomnosťou jedného s pôvodných referentov. Školenie bude mať veľmi atraktívny
program zahŕňajúc problematiku husí, kačíc, kúr perličiek i prepelíc. Plemenná skladba je
zameraná na atraktívne plemená rozšírené v Európe ako i plemená menej rozšírené , ale
práve pre svoju vzácnosť vyžadujúce si svoju pozornosť a usmernenie pre ich dobré
posúdenie .
Poriadaním školenia je poverený Slovenský zväz chovateľov ,organizačne a technicky
zabezpečuje Žuffa Peter a SZCH ZO Trenčianske Stankovce
Školenie sa bude
konať v Trenčíne časti KUBRICA
v samostatnom rekreačnom
a vzdelávacom stredisku chata Trubárka vzdialenom len 5 km od centra Trenčína.
Členovia komisie avizovali veľkú časť na tomto podujatí ,na ktoré sa posudzovatelia tešia už
tretí rok .
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Program:

International Poultry Judges seminar EE . Medzinárodné školenie posudzovateľov hydiny EE
23.-25.september 2022 Trenčín - SLOVAKIA
Chata Trubárka Kubrická 227/77 911 01 Trenčín - Kubrica
www.trubarka.sk
• Cholmogorská vs, Africká vs, Východoeurópska hus .- Peter Žuffa (SK)
• Čiarkovaná vs Overbergská vs Welsh Harlequin kač. – Mgr.Václav Nedělka (CZ)
• Holokrčka - Cristian Avram (RO)
• Sfarbenie nosných prepelíc - Dr. Andy Verelst (B)
• Marans - Dr. Édouard Gendrin (F)
• Sultan - Sonja Carter (TR)
• Ruánska – Anglická kač. - Peter Žuffa (SK)
• Sasex - Paul Siegl – (A )
• Sfarbenie perličiek - Dr. Andy Verelst (B)
• Vakcinácia hydiny . Dr. A. Verelst (B)
• Prezentácia regionálnej antény národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trenčiansky kraj
2014-2020 - Dipl.Ing Andrej Milo (SK)
•

Praktická pracovná časť. (nedeľa 25.9.2022)
o Prezentácia národných plemien SR a ČR .
o Individuálne hodnotenie cez EE kartu
o Vyhodnotenie praktickej časti . Andy Verelst.
o Záver, odovzdanie účastníckeho certifikátu.

Registrácia ,prihlášky a informácie : Žuffa Peter :

zuffap70@gmail.com tel: +421905744599

Účastnícke poplatky sa rôznia podľa kategorie ubytovania .

Fotografie pre Europsky štandard , boli ďalším bodom rokovania komisie . Európsky štandard
je takmer hotový , najvážnejším problémom zostávajú napriek niekoľkým výzvam kvalitné
fotografie zobrazujúce plemená v štandardnom výstavnom postoji pri bočnom profile .
Drobné úpravy sa dajú robiť grafickou úpravou. Nevyhovujúce sú obrázky keď je zviera vo
vysokej tráve alebo nedajbože v štádiu preperovania . Znova vyzývame národné zväzy a
najmä kluby o dodanie týchto obrázkov. Je dobrou reklamou mať vlastné zviera
v Európskom výzorníku plemien.
Silver Apleyard- Komisia sa zaoberal sfarbením tohto plemena kačíc , súčasné podklady nie
celkom korenšpondujú zo skutočnosťou u väčšiny zvierat . Opäť bola vyzvaná materská
krajina (GB) na doloženie podkladov.
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Popisy farebných rázov ich revízia ,radenie a preklady do A a F jazyka boli ďalšou témou.
Andy Verelst informoval o prebiehajúcich prácach na kategorizácii a triedení . Na
dokončenie by sme mali mesačne on-line prejednať 15-20 farieb. V súčasnosti s a rieši tiež
popis moriek , perličiek a prepelíc .
Prezentácie plemien BIH a Srbska . Komisia prejednávala
návrhy štandardov plemien do registrácie pochádzajúcich
z Bosny a Hercegoviny, ako i Srbska .
Bosniansky spevák, Banátska holokrčka, Svrjičská čierna
kura,Somborská chocholatá (obr). Jedná sa o autochtonne
plemená avšak s výrazn ou podobnosťou s inými plemenami ..
Banátska je takmer zhodná z holokrčkou akú poznáme
z Rumunska alebo v Europe . Banát je region zasahujúci do
Srbska Rumunska a Maďarska . Somborská kura už je uznaná
i vo Francúzsku. Bude to fakt náročné
Štandardy boli predložené, komisia ich porovnávala s predloženou dokumentáciou ,a
referencie podal i Andy Verelst v näväznosti na návštevu u chovateľov počas víkendu .
Štandardy budú musieť byť ešte korigované.
Rôzne: V tomto bode sa komisia zaoberala doporučením na aktualizáciu listu záverov
a usmernení ESKG. . Tento musí byť aktualizovaný a následne zverejnený na stránke EE .
Ďalšie školenia posudzovateľov: 2023 – Návrh Turecko a Srbsko . Komisia odporučí na
zasadnutie sekcie Srbsko, vzhľadom na lepšiu a dostupnejšiu možnosť dopravy.2024- Česká
republika - je v tom roku opriadajúcou krajinou EE. 2025- voľný termín.
ESKG Buletin – Newsleter . Pripravované príspevky: „Veľkohrebenaté chabo „ Čierno bielo
strakaté sfarbenie kúr ( mottled) ,
Prihlasovanie na medzinárodné akcie . W.Littau pripomenul, že prezídium EE rokovalo
a odporučilo, aby všetky prihlasovacie údaje išli priamo na hotel a nie na poriadateľa .
Dôvodom je to, že dochádza k neúčasti niektorých prihlásených . Tým vznikajú poriadateľovi
náklady a musí hradiť s neobsadených prihlásených miest storno poplatky .
Informácie o prihlásených kandidátoch do sekcie . Prezídium EE a sekcia eviduje už 3 roky
prihlášku pre Lotyšsko a Severné Macedónsko. Ak plénum EE na základe odporučenia sekcie
kladne odhlasuje ich prijatie stanú sa ďalšími členmi našej sekcie .
Súčasťou zasadnutia sekcie budú taktiež voľby predsedu sekcie hydiny. Andy Verelst
pokračuje v kandidatúre . Protikandidát nie je.
Záver: Zasadnutie komisie ukončil jej predseda Urs Lochmann a Andy Verelst
správu spracoval. : Žuffa Peter
stály delegát ČSCH a SZCH v EE,
člen Európskej štandardnej komisie
gramaticky neupravené
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