
Správa o zasadnutia sekcie hydiny EE Metz 2015                                             © Žuffa  Peter 
 

Správa zo zasadnutia sekcie hydiny  , 
Európskeho zväzu chovateľov 
Méty – Francúzsko 15.5.  2015 

 
Zasadnutia odborných sekcií Entente Européenne  sú stretnutia 
zástupcov  členských krajín EE z jednotlivých odborov . Inak 
tomu nie je ani v sekcii hydiny .  Zasadnutie sekcii je súčasťou  
trojdňových  jednaní a predchádza generálnemu zasadnutiu  
Entente Européenne    Na tohtoročnom stretnutí v Métach sa 

zúčastnilo  23 členských krajín a ako hostia žiadatelia o členstvo  zástupcovia z Litvy  Srbska 
a Fínska.  Slovenský zväz chovateľov a český svaz chovatelů  zastupoval Žuffa Peter 
 
 Rokovanie sekcie hydiny  zahájil jej predseda 
W.Riebniger . Vo svojej  úvodnej reči privítal  
prítomných delegátov ,a vyjadril spokojnosť s účasťou  
 napriek vzdialenosti . Túto účasť je možné vnímať i   
ako vyjadrenie záujmu a podpory  nadchádzajúcej 
Európskej výstavy tu v Métach . Zvlášť privítal 
zástupcom  poriadajúcej krajiny  a krajín žiadajúcich 
o členstvo . Taktiež ako hosťa paní Jenny Hermans 
členku rady pre zdravie a ochranu zvierat EE . 
 
Po prezentácii  zúčastnených krajín (23) pokračovalo jednanie podľa avizovaného programu . 
Potvrdenie protokolu z jednania sekcie  z 30.mája.2014 v Sarajeve  a z medzinárodného 

školenia  a zasadnutia štandardnej komisie  26. a 27. Septembra  2014 v Trevíso boli 

jednohlasne schválené ,s pripomienkou že je nutné protokoly zverejňovať v dostatočnom 

časovom horizonte . 
Správu o rokovaní prezídia EE  zo 06.02.2015 vo  Fey (F)a tu v Métach predniesol  predseda 
sekcie a člen prezídia  W. Riebniger . Informoval o dôležitých bodoch rokovaní . 
Rokovania  sa dajú zhrnúť do bodov Hlavným bodom bola Európska výstava Méty:  Počas 
rokovania prezídia absolvovali prehliadku  výstavných  priestorov  EV v Métach.  Na 
jednaniach s vedením EV boli  uzatvorené  ,  Výstavné podmienky  , Veterinárne podmienky , 
. Uzávierka prihlášok 5.9 už vo Francúzsku , Posudzovanie a spracovanie katalógu, 
(Posudzovanie musí byť ukončené už o  10.00 hod druhého dňa posudzovania.) ďalej sa 
hovorilo o udeľovaných cenách  . V kategórii mladých chovateľov nebudú finančné prémie 
iba vecné ceny . Prezídium sa ďalej zaoberalo :  Financovaním EE ,Prípravou novej stránky EE 
s novým systémom,  Elektronický registračný systém EE , a žiadosťami o usporiadanie 
budúcich generálnych  zhromaždení . 
Dr. Jeny Hermans členka rady pre zdravie a ochranu zvierat EE .informovala o veterinárnych 
podmienkach EV . Zvieratá s krajín, kde je zakázané  očkovanie voči „ Newcastlovej nemoci“   
nesmú predávať zvieratá na EV  . Potvrdenie stačí od miestneho lekára  . Kompletné 
podmienky sú na web stránke www.metz2015.fr . 
Európska výstava Metz 2015 bola ďalším bodom programu  . Predpokladá sa asi 32000 
zvierat. Delegáti boli informovaný o tom,že korenšpodencia medzi výstavným výborom 
a krajinami bude výhradne prostredníctvom kontaktných osôb . Žiadajú o dodržanie  
termínov . Uzávierka 5.9 už vo Francúzsku vrátane uhradených poplatkov . Hlavné ocenenia : 
E.Majster, E. Šampión , Ee medaile, čestné ceny , Stuha EE  , Posudzovatelia budú delegovaný 
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podľa prihlásených zvierat . Náhrady budú podľa platných predpisov  .Každá krajina obdržala  
všetky podklady  v elektronickej podobe na elektronickej karte   . 
Opäť prizvukovali, že tak ako bolo avizované  si každá krajina musí sama zabezpečovať 
ubytovanie  
Špeciálne Európske výstavy   (Rassebezogne Europaschau )boli ďalším bodom rokovania 
.Delegáti boli oboznámený  o prihlásených a plánovaných  výstavách . 
29.-30.10.2016 KAČICE   Ried /Rakúsko  
11.-13.11.2016 Nemecká malá in Rheinberg (D)  
09.-11-12-2016 Vranohlávky v Entschede (NL)  
25.-26.10.2017  Orpingtonky a zdr Orpington  Epinal  (F) 
2017 Australorpky a zdr –Australorpky n Petersberg  (D)  
Generálne zasadnutie EE  a jeho body boli ďalším bodom rokovania .Delegáti boli 
informovaný o detailoch  dôležitých jednotlivých bodov na  GZ  ,o kandidátoch na členstvo  
,alebo poriadanie  akcií . 
Medzinárodné školenie posudzovateľov  hydiny na rok 2016 sa pripravuje 18-20 septembra 
v meste St. Avold vo Francúzsku  neďaleko Mét spolu s posudzovateľmi holubov .  Delegáti 
boli oboznámený  o témach školenia a rektoroch nasledujúcich referátov : Hodnotenie  
hydiny  : Urs Lochmann,Bantamky: Ruben Schreiter.Francúzske Ruánske kačice  a,kačice 
Challan : Anthony Ré.Laflešky :Jean-Claude Périquet.Gerská morka : Pierre Delambre.  
Orpingtonky  veľké a zdrobnené  : Holger Schellschmidt.Výlukové chyby  : D. Kleditsch/K. v. 
d. Hoeck.Faverolky :  Nemecké a Francúzske   : Pierre Delambre. Severo francúzske bojovnice  
: Jacques Dulieu 
Termíny ďalších školení sú nasledovné  :  2016- Švajčiarsko, 2017- Holandsko , 
Taktiež  záujem o usporiadanie prejavili Španiely . V diskusii  sa dospelo k názoru ,že  sa 
neustále zvyšuje cena  účastníckych poplatkov. Tu je nutné aby  poriadatelia  zabezpečovali 
školenie za prijateľné ceny  .Nie je nutné  honosné ubytovanie v špičkových hoteloch . Do 
budúcnosti bude rozhodovať najmä cena  . 
Zasadnutie sekcie navštívil  prezident EE Gion Gross a generálna sekretárka E.Huwiller . Vo 
svojom príspevku  pozdravili prítomných delegátov a informovali okrem iného o novej 
elektronickej verzii  komunikácie a registrácie  v EE .Formou prezentácie  predstavili    
elektronický formulár  pre krajinu a  odbornosti ,ktoré sú členmi EE. 
 
Správu o činnosti  Európskej štandardnej komisie pre hydinu  (ESKG) predniesol delegátom 
jej predseda Urs Lochmann . ESKG  má 
zasadnutia 3 krát v roku ,ktoré sú vždy  
nabité dôležitými bodmi . Informoval 
o činnosti , bodoch 
jednaní,problematike plemien  a    
záveroch  ESKG . ďalej hovoril 
o uznávacích procesoch v jednotlivých 
krajinách,.o stave prípravy Európskeho 
štandardu ,zoznamu uznaných plemien 
,podmienkach štatútu EE posudzovateľa 
ako i o korenšpodencii  zo zväzov . 
Informoval o pláne práce ESKG . (viz 
samostatná správa z ESKG ) 
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Štatút Európskeho posudzovateľa : Predseda sekcie informoval o schválení podmienok na 
udelenie  štatútu  EE  posudzovateľa , podľa ktorých  musia byť  splnené   nasledovné 
podmienky.  
1,Posudzovateľ musí za posledných 10 rokov ( dnes platí od roku 2005) absolvovať  

minimálne . 

• 2x účasť na medzinárodnom školení  posudzovateľov    

• 1 x posudzovanie na všeobecnej Európskej výstave     
2, Získať minimálne   10  kreditných bodov  podľa  nasledovného kľúča : 

• 1 x účasť na medzinárodnom školení  posudzovateľov   ( 1 účasť 3  body ) 

• 1 x posudzovanie na všeobecnej Európskej výstave    ( 1 účasť 2  body ) 

• 1 x posudzovanie špeciálnej  Európskej výstave    ( 1 účasť 1  bod ) 
Samozrejmosťou je znalosť : D, GB, alebo F  jazyka .  
 
Jednanie sekcie pokračovalo v popoľudnajších hodinách  .Ďalšími bodmi bolo: 
Predstavenie  Francúzskeho  hydinárskeho zväzu.Jean 
Claude  .C.Periquet  vo svojom referáte  informoval  o  
histórii a súčastnosťi  SCAF .Hovoril o štrukturálnom 
členení, financovaní, uznaných Francúzskych 
plemenách hydiny , (41 velkých kúr,20 malých, 9 
plemien husí 8 kačíc a 5 plemien moriek . V súčasnosti 
má SCAF 51 posudzovateľov  a vydáva časopis Revue 
Avicole  ktorý je vydávaný od roku 1891 . 
Stav zoznamu plemien a farebných rázov  bol bodom, 
o ktorom referoval Dr. A.Verelst.  Upozornenie,  plemeno ktoré nieje v liste nie je možné  
posudzovať na Európskej výstave. 
Stále chýbajú zoznamy niektorých  krajín. Je tu otázka ako s krajinou ktorá nedodá , aké 
sankcie sadajú vyvíjať  na jej zástupcov ?  
 
 Rokovanie sekcie ukončil jej predseda W. Riebniger . Poprial delegátom  šťastný návrat 
domov , úspešné odchovy , úspešnú sezónu s vyvrcholením na EV v Métach  . 
 

Správu spracoval Žuffa  Peter   
 Stály zástupca  ČSCH a SZCH pri EE  

člen Európskej štandardnej komisie pre hydinu EE  
 

Gramaticky neupravené 
 


