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Správa z generálneho zasadnutia  Európskeho zväzu chovateľov 

Entente Européenne  16.máj 2015 Metz /France  

 

Generálne zasadnutie  Entente Européenne  je vyvrcholenie jednaní výročného mítingu   

Európskeho chovateľského zväzu . Po maratóne rokovaní v prezídiu, štandardných komisiách 

a jednotlivých sekciách  sa všetci delegáti z členských krajín  zúčastnia na generálnom 

zasadnutí ,kde sa konštatuje  uplynulý rok ,a  kladú sa ciele na ďalšie obdobia .Inak tomu 

nebolo ani 16. Mája v Métach  . Slovesnký zväz chovateľov zastupovali . Ing.Miloš Súpuka, 

Peter Dobrucký a Peter Žuffa ,ktorý zastupoval aj Český zväz chovateľov  

 

Otvorenie generálneho zasadnutia,ako aj jeho priebeh mal opäť pod taktovkou prezident  EE  

Gion Gross. Vo svojej otváracej reči  na úvod privítal čestného prezidenta EE .U 

Freiburghausa , čestných členov EE  ,členov prezídia EE, zástupcov poriadajúcej organizácie 

SCAF  a samozrejme všetkých prítomných delegátov . Ospravedlnil  neprítomných  ,chorým 

 zaželal  skoré uzdravenie . Na vzdanie úcty   zosnulým členov vyzval prítomných na chvíľku 

ticha  .Poďakoval   za  simultánne tlmočenie  do F a GB jazyka , ktoré  tradične robia J.L 

Frindel U.Lochmann. 

Podľa podkladov a prezentácie bolo vydaných  86 hlasovacích kariet .Čo znamená že 

absolútna väčšina pri hlasovaní  je 44 hlasov. Následne boli menovaný sčítači hlasov . 

Rokovanie pokračovalo potvrdením protokolu  z GZ  v Sarajeve 2014.Protokol bol 

jednohlasne schválený . 

Správa Prezidenta EE  je považovaná za výročnú správu EE .Prezident EE Gion Gross  začal 

svoju správu citátom od Mahatma Gandhi ,ktorý mohol znieť asi takto: Veľkosť a morálny 

pokrok národa sa môže merať podľa toho ako zaobchádza so zvieratami ! 

V samotnej správe sa vrátil k minuloročnej správe generálnej sekretárky ktorá hovorila 

o operatívnej činnosti  prezídia  . Naopak ,on sám  ako hovoril sa vo svojej minuloročnej 

správe pozeral dopredu s cieľom čo najlepšieho zachovania drobnochovu a výstavníctva 

v Európe . Bohužiaľ táto téma je veľmi vážna ,keď vidíme, čo sa deje v niektorých krajinách 

v súvislosti z nezmyselnými zákazmi a obmedzeniami  či už  zákazom niektorých plemien 

alebo neopodstranenými rozmermi výstavných klietok. Problematické je  vyčínanie horlivých 

ochranárov ,ktorých  horlivosť sa môže preniesť neskôr i do iných krajín .   .Je dôležité aby 

sme proti takým nezmyselnostiam držali všetci spolu a nad drobnochovom držali ochrannú 

ruku ,hlavne prostredníctvom dobrých kontaktov s dôležitými úradmi  ,aby sa dalo včas 

reagovať . S tým súvisí i činnosť našich štandardných komisií pri schvaľovaní  plemien  
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a samozrejme i činnosť samotných chovateľov, aby sme nedávali zbytočné  zámienky na 

vznik problémov s tým súvisiacich . ďalej sa vo svoje správe venoval  novinkám v  

 evidencii zväzu o elektronickej  registrácii, o plánoch na novú web stránku ,ktorá prinesie 

lepšiu a modernejšiu informovanosť . Prezident sa venoval i ekonomickej stránke ,podľa 

súčasného rozpočtu  ,pri súčasných príjmoch a výdavkoch sa môže stať EE po roku 2020  

insolventný . Pripomenul, že prezídium sa na svojich zasadnutiach dohodlo o nevyplácaní 

odmeny . Z kasy EE je  uhrádzané cestovné  , ubytovanie a strava . Je dôležité  hľadanie 

nových príjmov .Jednou z možností je i navýšenie členského príspevku, ktorý je už  niekoľko 

rokov nezmenený . Prezídium ,má však i niekoľko iných nápadov ako   priniesť peniaze do 

kasy .Ako hovoril prezident v tomto roku nás čaká náš  sviatok  a to Európska výstava . 

Prípravy bežia na plné obrátky . a je samozrejmé  ,že sa  vyskytne i nejaká chyba , ale 

organizátori sa budú  snažiť týmto predchádzať .Prezident vyzval na toleranciu  a podporu  

výstavného výboru ,ako aj na  čo najväčšiu propagáciu tejto výstavy  . V ďalšej časti svojej 

správy  upozornil že nestojíme na  mieste  ale ideme vpred a pesimizmus je  smrťou pre 

každú inováciu.  Problémy  sú a riešia sa tieto treba riešiť  spoločne a preniesť sa cez spory 

ktoré sú bohužiaľ v niektorých krajinách. Musíme si uvedomiť že drobnochov je naše hobby 

,v našom voľnom čase, ktoré má slúžiť na relax a pobavenie . Na záver svojej správy vyjadril 

vďaku všetkým delegátom za účasť ,najmä tým ktorý pricestovali niekoľko tisíc kilometrov  čo 

prináša i nemalé finančné náklady . Taktiež poďakoval  celému prezídiu za  výbornú 

a konštruktívnu spoluprácu  ,ktorá vedie k budúcnosti EE . Správa  prezidenta  bola 

jednohlasne schválená  

Generálna sekretárka  Esther Huwiller  predniesla  svoju správu . Hovorila o veľmi 

intenzívnom roku  .Na začiatku sa vrátila k zasadnutiu v Sarajeve  ,keď zrekapitulovala hlavné 

uznesenia , či už to boli voľby nového viceprezidenta ,voľby nového predsedu sekcie  

okrasného vtáctva,predloženie finančného plánu ....Informovala o zasadnutiach 

predsedníctva EE  kde sa prejednávali okrem iných bodov i stav do  nedávna  trvajúci, a to  

nedoplatok z EVv Lipsko 2012 . Prejednávala sa problematika situácie v Srbsku kde boli 3 

zväzy ,ktoré  stále nemohli nájsť spoločnú dohodu  .Situáciu v Lotyšsku  . Posudzovali sa už  

konkrétne  žiadosti o členstvo v EE (zaujmavosťou je ťžiadosť  chovateľov  morčiat zo San 

Marína).  Druhá časť referátu boli plány a vízie  .Z ktorých vyberáme :  Finančný plán, 

Jednania na zabezpečenie financovania. Práca na  novej verzii Webovej stránky EE 

,Elektronická evidencia  EE, no a  najdôležitejšie rokovania tejto sezóny a to rokovania 

s výstavným výborom   EV  Méty  2015 . Svoju správu zakončila poďakovaním   všetkým 

členom prezídia a prezidentovi  EE za úspešnú spoluprácu  .  Správa  gen. sekretárky bola 

jednohlasne schválená  

Správy predsedov  jednotlivých sekcií predniesli ich predsedovia. W.Riebniger- hydina, 

August Heftberger – holuby ,K.Weber –vtáky, E. Leowski – králiky , Evelyn van Vliet –morčatá 

. Vo svojich správach hovorili najmä o školeniach posudzovateľov svojich odborností , o 

špeciálnych Európskych výstavách . O štatúte Európskeho posudzovateľa v jednotlivých 

sekciách  .Správy všetkých odborností boli plénom jednohlasne schválené . (O týchto Vás 

budú zaiste informovať ich delegáti ) Správa predsedu rady pre ochranu a zdravie zvierat 
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predniesol jej predseda Prof.H.J.Schille vo svojej správe informoval že od zasadnutia bola 

práca rady veľmi aktívna  .Práca rady je zameraná na tri hlavné zložky : • chov zvierat,• 

zdravie zvierat,• a ochranu zvierat .. Ďalej hovoril o veterinárnej problematike ,o rozdielnosti 

predpisov ktoré vznikajú v členských krajinách . V súčasnosti nás trápi kmeň  chrípky H5N8 

Máme správy z aktuálneho diania v rôznych krajinách kde sa úradníci horlivo zaujímajú na 

dobré životné podmienky zvierat. Ako povedal profesor Schille „ nesmieme sa dať nachytať 

a udávať príčiny pre nezmyselné kontroly a sankcie  ! „Náš dobrý vzťah s orgánmi v Bruseli 

pretrváva čo nám umožňuje stále sledovať a našťastie i usmerňovať prípadne eliminovať  

veľakrát nezmyselné  zákony .Ďalej hovoril o veterinárnych podmienkach pre Méty . 

Správy predsedov sekcií ako i rady pre zdravie a ochranu zvierat boli jednohlasne schválené . 

 

Ďalším bodom programu bola správa pokladníka EE ktorú predniesol W.Littau . Revízna 

správa, ktorú predniesol revízor EE E.Bär . Revízia pokladne potvrdila bezchybné vedenie 

pokladničnej knihy a hospodárenie EE . Následné revízor požiadal plénum o schválenie 

pokladničnej správy . Táto bola plenom jednohlasne schválená . 

V súvislosti so správou bola vznesená otázka na financovanie účasti predsedov sekcie na 

školeniach posudzovateľov  z kasy EE .V tej súvislosti  bolo plénum vyzvané na hlasovanie 

,kde zostalo väčšinou potvrdené ,že účasť predsedov sekcii bude naďalej hradená z kasy EE. 

V roku 2015 nás čakali  pravidelné  voľby  Revízora a náhradného revízora EE . 

V bode pocty  bol udelený titul čestný člen „ EHRENMITGLIED Entente Européenne“  ,ktorý 

získal Rudi Möckel  z Nemecka . Rudi , chovateľ najmä malej hydiny   a od roku 1964  i 

 posudzovateľ  hydiny . Od roku 1978  je  členom nemeckej komisie pre štandardy 

a uznávanie plemien  BZA , je hlavnou pákou a „redaktorom „ Nemeckého  hydinárskeho 

štandardu  a samozrejme  štandardu pre Európu . Autorom mnohých  hydinárskych  článkov  

v časopisoch Geflügel-Börse a  Deutsche Geflügel-Zeitung.Pre Chovateľskú Európu je  

desaťročia členom Európskej štandardnej komisie pre hydinu „ESKG“  .  Získal mnoho 

ocenení okrem iných čestný člen nemeckého zboru posudzovateľov  a ocenenie :“ Zlatý 

prsteň BDRG .  Rudi si nemohol zo zdravotných dôvodov ocenenie  prevziať  .V zastúpení ho  

prevzal   prezident  Ch.Günzel prezident BDRG. Plénum vzdalo ocenenému postu aplauzom. 

 

Návrhy a žiadosti : Savez za uzgoj i zaštitu sitnih životinja u BiH  z Bosny a Herzegoviny  

podal žiadosť na usporiadanie generálneho zasadnutia   EE v roku 2022  ,ktorý je výročím 

vzniku tohto zväzu .  Žiadosť bola po prejednaní prezídiom  doporučená plénu, ktoré  

usporiadanie Generálneho zasadnutia  2022  v Bosne schválilo  . 

Prijatie nových členov . Na základe  predložených žiadostí  ,dokumentov a  následnému 

prevereniu  zo strany prezídia boli predložené plénu návrhy na prijatie  nových členov  do EE 

Ukrajina : holuby – zástupcovia neboli prítomný a nebola  doložená potrebná  dokumentácia  

- odložené. Po doporučení prezídia a následnom hlasovaní  boli  prijaté nasledovné zväzy  

Fínsko hydina ,Litva  Holuby ,Belgicko –okrasné vtáctvo , Dánsko –okrasné vtáctvo ,Srbsko – 

hydina , 
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Prítomným delegátom boli  potvrdené už schválené dátumy a miesta Termíny  nasledujúcich 

Generálnych zasadnutí :V roku 2016 bude  Ee  zasadnutie  04.-08.mája v Rakúsku  tu bola 

podaná informácia  o mieste konania  . ďalšie termíny : 2017  -24.-28.máj Maďarsko 

2018 - 09.-13.máj Dánsko,,2019- 29.máj.-02. jún Chorvátsko, 2020 - 20.–24.máj Česká 

republika,2021 12.–16.máj Nemecko,,2022 –Bosna a Herzegovina  

 

Európska výstava Metz 2015  ,bola najviac očakávaným bodom . Zástupca výstavného 

výboru informovala o predpokladanom počte zvierat, o stave príprav, o fungujúcej stránke 

www.metz2015.fr . kde sú všetky informácie  .  Zástupcovia prítomných krajín obdržali   

dokumentáciu v elektronickej podobe  a taktiež i vzory prihlášok a ,výstavných podmienok . 

Prítomný boli informovaný o spôsobe komunikácie  ,dôrazne informovali o tom že   jednania 

v jednotlivých odboroch budú výhradne prostredníctvom kontaktných osôb ,aby 

nedochádzalo  k informáciám z viacerých zdrojov  z jednej alebo druhej strany , ďalej  

prízvukovali  na dôkladné vypĺňanie prihlášok. Ďalej  prízvukovali  o nutnosti  včasného 

zaistenia z  ubytovania  ,nakoľko si toto podľa  už zverejnených podkladov robí každý zväz 

sám  .  

V bode rôzne zástupcovia Holandského zväzu informovali o návšteve Esther Huwiler na  

výstave v Holandsku . Ako  milú spomienku jej  venovali  najznámejšiu  tradičnú súčasť  

odevu Holanďanov a to pravé „ dreváky. Prechádzka  gen,sekretárky v tejto tradičnej obuvi  

na podiu si vyslúžila    aplauz prítomných . V bode rôzne  bola prezentácia krmovinárskej 

firmy „MIFUNA“ ,ktorá prebrala záštitu  nad Európskou výstavou a je  sponzorom EE . 

V prezentácii bol predstavený výrobný závod  a výrobný program tejto firmy . 

Prezident  EE Gion Gross  v svojom záverečnom prejave  poďakoval  zástupcom  

francúzskeho zväzu za dôkladnú prípravu  GZ tu v Métach .Delegátom poďakoval za účasť , 

zaželal, aby  v svojich krajinách informovali o dianí v EE , aby  čo najviac propagovali účasť 

a návštevu na Európskej  výstave ,na ktorej sa tu v Métach opäť stretneme 13-15.Novembra .  

Zaželal delegátom príjemný zbytok mítingu a šťastný návrat domov   . 

Správu spracoval Žuffa  Peter   

 zástupca  ČSCH a SZCH pri EE  

člen Európskej štandardnej komisie pre hydinu EE  

 

Gramaticky neupravené 
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Prezídium EE 

 

Gionn Gross  -prezident EE                                              časť „československej „delegácie  
 zľava : Žuffa P.Supuka M.   Maršálek Ivo 

 


