Správa zo zasadnutia Hydinárskej sekcie
Európskeho zväzu chovateľov – Entente Européenne
27. 5. 2022 Konjic BIH .
V rámci
konania
každoročného
výročného
Generálneho zhromaždenia Európskeho zväzu
chovateľov – Entente Européenne je zasadnutie
jednotlivých sekcií stretnutím zástupcov jednotlivých
členských štátov v konkrétnej odbornosti . Inak tomu
nie je ani v sekcii hydiny.
Zasadnutie sekcie otvoril, a delegátov privítal predseda
sekcie Dr. Andy Verelst (B) .
Na úvod vyzval prítomných na vzdanie úcty k pamiatke priateľov, ktorý nás v poslednom
období opustili. Zvláštny hold a spomienku venoval zosnulému členovi Európskej
štandardnej komisie a zástupcovi regiónu juh . Kresimir Safundzič (HR) nás opustil po dlhej
chorobe v 51 roku života . Česť pamiatke všetkým.
1.
Predseda sekcie v otváracom
príhovore vyjadril potešenie s účasti
zástupcov z 20 členských i kandidátskych
krajín: A,BE,BG,BIH,CZ, DK,F,HR,CH,LX,
LT, NL,PL,RO,SRB,SLV,SK. (Český svaz
chovatelů a Slovenský zväz chovateľov
reprezentoval Žuffa Peter) . Ako hostia
boli prítomní zástupcovia : Estónska,
Litvy a Severného Macedónska. Po
konštatovaní
jazykových
možností
prítomných delegátov sme sa uzniesli ,
že
rokovania
budú
prebiehať
v anglickom jazyku a tlmočenie bude do
nemčiny a francúzštiny . Nasledovalo predstavenie sa jednotlivých delegátov a pozície ktorú
zastávajú v EE alebo vo svojej krajine . Rokovanie pokračovalo podľa avizovaného programu.
2.
Potvrdenie protokolu z jednania sekcie v Bilunde(DK) 2021 . Ako pripomenul
predseda sekcie rokovanie bolo zvolaná veľmi narýchlo, ale prinieslo požadovaný výsledok.
Zasadnutie predchádzali online jednania našej sekcie kde sme mali dobrú predprípravu .
Protokol bol schválený a bude zverejnený na stránke EE.
Rokovanie sekcie navštívil čestný prezident EE Urs Freiburghaus (CH) Delegáti ho pozdravili
aplauzom a vyjadrili potešenie zo stretnutia so želaním plného zdravia .
3.
Správa z jednaní prezídia EE bola podaná predsedom sekcie . Andy Verelst
informoval o on-line jednania prezídia v termínoch 4.2.2022 ; 8. 3.2022 a rokovaní v Konjici
26.5.2022. Rokovania prezídia boli programovo veľmi náročné bolo nutné riešiť mnohé
vážne problémy týkajúce sa aktuálnych problémov a budúcnosti drobnochovu v Európe.
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Bodmi rokovaní boli prístupové jednania kandidátskych krajín: Severné Macedónsko
a Estónsko v sekcii hydiny . Tu nebráni vstupu už takmer nič. Asociácie pracujú, vykazujú
činnosť , zúčastňujú sa
medzinárodných jednaní a akcií taktiež splňajú všetky
administratívne predpoklady. Po schválených odporučeniach v sekciách bude o ich členstve
hlasovať plénum generálneho zasadnutia EE . Kosovo, Tu nie je celkom vyriešená
administratíva . Litva: tu je zatiaľ z dôvodu jednaní pozastavené členstvo pôvodnej asociácii.
Musí dôjsť k zjednoteniu , alebo vzniku novej „ federácie“ zastrešujúcej obe asociácie ,ktorá
bude kontaktným partnerom pre EE . Najdôležitejším a najvážnejším bodom rokovania EE je
situácia okolo pripravovaného nariadenia EU 2020/688 a Regulation (EU) 2016/429 a
Návrhu vykonávacieho nariadenia - Ares(2022)3169381,ktorý hovorí o Pravidlách registrácie
a schvaľovania zariadení držiacich „suchozemské zvieratá“ (tj hospodárske zvieratá) sú
stanovené v časti IV zákona o zdraví zvierat s cieľom chrániť zdravie zvierat. Problematický je
bod ktorý hovorí o registračnej povinnosti podľa článku 86 ods. 1 a článku 96 ods. 3 AHR
(2016/429). Veľkú iniciatívu v tomto vyvíja veterinárna komisia a komisia na ochranu zvierat
EE. Ohľadom tohto boli kontaktované všetky členské krajiny s výzvou na vyjadrenie sa
k danému návrhu priamo v administratíve EE .Všetky krajiny dostali tzv. mustru na protestný
list vyjadrujúci neopodstatnenosť toho návrhu . Na základe tejto výzvy bolo podaných 1922
platných podaní priamo cez portál EU. Jednotlivé reakcie si môžete prezrieť TU. Ďalším
problematický bičom siahajúcim na chovateľov je delegované nariadenie Komisie
(EÚ) 2020/688 zo 17. decembra 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) 2016/429. Toto sa však dokáže ,riešiť na úrovni každej krajiny . Veľmi závažným
bodom rokovaní prezídia EE bolo rozhodnutie PL zväzu upustiť od organizácie EV 2022 Kielce
.Dôvodmi bolo : Strach z neúčasti vystavovateľov z dôvodu nariadení EU ,Finančné riziko,
neistota počtu zvierat ,pretože krajiny poslali veľmi malé predbežné počty zvierat – Teda
veľmi veľké riziká .Prezídium preto toto rozhodnutie prijalo .V plnej miere rozumie súčasnej
situácii . V tejto súvislosti sa stále viac a viac „ odborný a byrokratický úradníci“ zaujímajú
o welfare zvierat . Bohužiaľ a na týchto si musíme dávať pozor .
4.
Správa veterinárnej komisie – Rokovanie sekcie navštívil predseda rady pre veterinu
a ochranu zvierat EE Dr. Eric Apperlo(NL) .Informoval o prebiehajúcich aktivitách rady .
Komisia pracuje veľmi intenzívne. Veľkými výzvami na jednania je : Otázka transportu zvierat
a s tým spojená certifikácia. Otázka registrácie chovov hydiny a vtáctva ( holuby, exotické
vtáctvo ).Otázka vtáčej chrípky a jej riešenia . Welfare zvierat na výstavách. Dr. Aperlo sa
venoval aktuálnemu problému už vyššie uvedeného nariadenia 3 AHR (2016/429) . V tejto
súvislosti na jednej strane poďakoval za každú reakciu avšak vyjadril sklamanie nad veľmi
malým počtom odozvy najmä u krajín, kde je byrokracia veľmi silná , a krájín,ktorých sa to
bude týkať najmä v súvislosti s výstavami. Dr Aperlo informoval, aké ďalšie úlohy čakajú
veterinárnu komisiu . Dôležité je vyriešenie diferencie chovov, vyriešenie registrácie chovov,
a ich prenesenie do centrálnej evidencie. Ako uviedol predseda sekcie ,Dôležitý je kontakt
štatutárov zväzov členských krajín s euro poslancami a tlak na nich. Vyriešenie týchto otázok
je dôležité z dôvodu konania sa Európskej 2024 v ČR . Musíme spolu hľadať kľučky.
Prezídium EE verí v profesionalitu českého svazu Chovatelů a v spoločných jednaniach
vedúcich k naplneniu cieľa.
5.
Špeciálne Európske výstavy ( Rassebezogenne europachau). Boli podané správy
o uskutočnených „Európskych špeciálkach“ . Kalendár pripravovaných bude na stránke EE.
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6.
Európsky štandard hydiny . Európsky štandard je takmer hotový , najväznejším
problémom zostávajú napriek niekoľkým výzvam kvalitné fotografie zobrazujúce plemená
v štandardnom výstavnom postoji pri bočnom profile . Znova vyzývame národné zväzy a
kluby o dodanie týchto obrázkov. Fotografia musí byt z profilu v dobrom rozlíšení a pokiaľ
možno samostatné zviera .
7.
Voľby predsedu sekcie . Dr.Andy Verelst vyjadril svoju vôľu pokračovať vo svojej
práci a tým potvrdil svoju kandidatúru. Protikandidát nebol žiadny. Dr. Verelst bol opätovne
jednohlasne zvolený do funkcie predsedu sekcie hydiny EE. Poďakoval za prejavenú dôveru
a predniesol svoje predstavy pre ďalšiu prácu.
8.
Správa ESKG. Správu o činnosti ESKG predniesol prítomným jej predseda Urs
Lochmann . Na úvod povedal ,že je dôležitá práca pre jednu cestu vedúcu k cieľu. Prítomných
delegátov informoval o rokovaniach ESKG a jej záveroch
 Zoznam uznaných plemien a rázov.Tento je aktualizovaný podľa ukončených procesov.
Čo nie je v zozname , nemôže byť na EV výstavách hodnotené.
 EV Kielce - bola stornovaná .
 Europaštandard : v súčasnosti viac ako 200 plemien. Nedostatkom sú obrázky. Bez
obrázku nebude plemeno publikované.
 Informácie o rozdelení Deutsche Puten. Delenie podľa veľkosti a typu. Prebehne podľa
a podkladov dodaných z Nemecka.
 Informácie o prebiehajúcich korekciách niektorých štandardov . O záveroch budú vždy
delegáti informovaní prostredníctvom eeentente a zverejnenými protokolmi.
 Nekorektne prezentované farebné rázy . Príklad: Porcelánová .
 Problematická je otázka veľkohrebenatých Chabo ( Higo,Daruma,Taikan Chabo ) .Tieto
nebudú v žiadnom prípade v EE registrované a prijaté z dôvodu welfare .
 Buletin ESKG- informátor o novinkách a usmerneniach .
 Medzinárodné školenie posudzovateľov Trenčín Slovensko 23.-25.9.2022 .Urs
Lochmann informoval o veľmi interesantnom programe týkajúceho sa veľmi známych
plemien. Informoval o praktickej časti preverujúce znalosti účastníkov . ( bližšie
informácie podá Peter Žuffa v samostatnom bode .
9.
Európska výstava Kielce – zasadnutie sekcie navštívil prezident poľského zväzu
a poverený organizátor EV KIELCE. Prítomným delegátom zdôvodnil rozhodnutie
organizátorov o zrušení plánovanej výstavy. Informoval o prípravách, jednaniach s vedením
EE a politikmi a sponzormi . Vyjadril svoje ospravedlnenie , ale všetky skutočnosti vzniknuté
v posledných mesiacoch naznačovali veľké finančné riziko.
10.
Prezident EE Gion Gross a generálna sekretárka EE Jeanine Jehl navštívili rokovanie
sekcie a informovali o najdôležitejších problémoch a ich predchádzaniu . Nové nariadenia
a príkazy zo štátnych úradov nám môžu priniesť veľa problémov a obmedzení. Podľa
prezidenta je teraz najdôležitejším členom EE doktor Eric Apperlo predseda komisie pre
zdravie a ochranu zvierat. Je nutné aby sme počúvali jeho odporučenia a robili kroky proti
týmto absurdným nepochopiteľným návrhom. Treba vo svojich krajinách tlačiť na
europoslancou teda zástupcov krajín v Európskom parlamente.
Najväčší problém sú
neprajníci a „ welfare oborníci“ . Dôležité pre nás je predchádzať zbytočným provokáciám.
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Preto máme napríklad svoje reglementy zabraňujúce prijatiu rôznych mutačných verzií
u ktorých je napríklad vysoký predpoklad mortality a zníženej životaschopnosti .
Na záver poďakoval za prístup a reakcie v krajinách vedúcich k spomaleniu alebo
oddialeniu niektorých rozhodnutí plánovaných v EU. Podobné rozhodnutia veľmi obmedzujú
chovy hydiny a ich prezentácie i vo Švajčiarsku . Jeanine Jehl vyzvala zástupcov krajín
k aktualizácii kontaktných údajov . Zaželali všetkým prítomným plodné jednanie a úspešnú
sezónu .
11.
Medzinárodné školenie posudzovateľov hydiny -International poultry judges
seminar EE . 23.-25.september 2022 Trenčín – SLOVAKIA. Peter Žuffa poverený organizátor
prezentoval pripravované podujatie . Informoval o programe podujatia, jeho lokácii a
prihlasovacích podmienkach . Všetky dokumenty sú zverejnené na stránke EE
https://www.entente-ee.com/sparten/geflugel/tagungen/.
Avízovaná účasť je veľmi dobrá . Budeme sa snažiť pripraviť kvalitné podujatie poskytujúce
dôležité informácie a upevniť medzinárodné kontakty .
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

Program:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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)
 Prezentácia národných plemien SR a ČR .
 Individuálne hodnotenie cez EE kartu
 Vyhodnotenie praktickej časti . Andy Verelst.
 Záver, odovzdanie účastníckeho certifikátu.

Dokumenty: : https://www.entente-ee.com/sparten/geflugel/tagungen/
Dokumenty , prihlášky a informácie : Žuffa Peter : zuffap70@gmail.com Tel: +421905744599
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12.

Ďalšie medzinárodné školenia posudzovateľov:
•

2023 .Kandidátmi boli Turecko a Srbsko . ESKG odporučila Srbsko.
o Odôvodnenie: Lepšia a dostupnejšia možnosť dopravy.
o Darko Radakovič predstavil lokáciu. 80 km od Belehradu , spolu s
holubiarmi .

• 2024 - Česká republika - je v tom roku poriadajúcou krajinou EE.
• 2025 - voľný termín.
K téme medzinárodných školení sa diskutovalo nielen o témach, ale najmä i o mieste
konaní. Musíme hľadať čo najlepšie lokácie umožňujúce s dobrou dostupnosťoupre
všetkých na cestovanie a taktiež cenu.
13.
Okrasná hydina: Veľmi dlho diskutovaná téma, V členských krajinách je zaradená
v rozličných sekciách.( hydina alebo okrasné vtáctvo). Na Európskych výstavách bude
zaradená pod hydinou .Sú pripravené podmienky a reglement
14.
Vakcinácia a ochrana. Táto dôležitá téma je veľmi diskutovaná. Farmaceutické firmy
neberú ohľad na molochovy .Vakcíny sú distribuované vo veľkých baleniach . V krajinách sa
to rieši hromadným vakcinovaním v jednom termíne . Vakcíny sú rôzne . Najmä u vakcinácii
proti Markovej chorobe. Niektoré sú viac niektoré menej účinné. S nutnosťou uchovávania
v tekutom dusíku . Základom vakcín sú herpes vírusové kmene .Boj proti parazitom je
taktiež veľmi aktuálny najmä boj s roztočíkom vtáčím teda čmelíkom (Dermanyssus
gallinae) . Jedným z najviac používaných a najúčinnejších prípravkov je exzolt.

15.
Rôzne: : Aktualizácia plánu národných výstav na webstránke EE je možná iba ak túto
výstavu poriadajúca krajina ohlási . Ďalšie EE zhromaždenie v roku 2023 bude v Bulharsku
blízko Sofie. 2024 v českej republike .
16.
Záver : Predseda Andy Verelst zasadnutie sekcie ukončil. Prítomným delegátom
poďakoval za disciplínu a korektné jednanie .Kandidátskym krajinám poprial úspešné
hlasovanie o prijatí . Všetkým zaželal úspešnú sezónu s prianim stretnutia sa v Trenčíne na
medzinárodmom školení.

správu spracoval. : Žuffa Peter
stály delegát ČSCH a SZCH v EE,
člen Európskej štandardnej komisie
gramaticky neupravené .
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