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Správa zo zasadnutia sekcie hydiny 

Európskeho zväzu chovateľov 

Entente Européenne 
Wien-Vössendorf / Austria    05.05.2016 

 
 
Zasadnutia odborných sekcií Entente Européenne  je výročné 

spoločné  jednanie  zástupcov  členských krajín Európskeho 

zväzu chovateľov (Entente Européenne   EE)  z jednotlivých odborných sekcií  . To 

samozrejme platí i pre hydinársky odbor .  Tieto zasadnutia sekcíí  sú súčasťou  trojdňových  

jednaní  v rámci celého meetingu a predchádza generálnemu zasadnutiu  Entente 

Européenne   EE. V roku 2016 sa  tento meeting konal v Rakúsku  Wien-Vössendorf  .Pre  

vieceré sekcie bol dôležitý pretože to bol volebný rok . 

  

Na tohtoročnom stretnutí ktoré sa konalo vo Viedni - 

Vössendorf sa zúčastnili zástupcovia 19. členských 

krajín: Ch,F,A,S,SP,H, DK,RO,SRB, SK,CZ,LX,PL,SLO, 

BIH,CRO, I,B,NL   a ako hostia žiadatelia o členstvo  

zástupcovia z Litvy   Slovensk zväz chovateľov 

a Český svaz chovatelů  zastupoval Žuffa Peter . 

 
 Rokovanie sekcie hydiny  zahájil jej predseda W.Riebniger . Vo svojej  otváracej  reči 
privítal  prítomných delegátov ,a vyjadril spokojnosť s účasťou   Zvlášť privítal zástupcom  
poriadajúcej krajiny  teda  zástupcou rakúskeho zväzu chovateľov ROK .a krajín žiadajúcich 
o členstvo . Taktiež ako hosťa privítal pani Jenny Hermans členku rady pre zdravie a ochranu 
zvierat EE . 
 
Po prezentácii  zúčastnených krajín (19) pokračovalo jednanie podľa avizovaného programu . 
Potvrdenie protokolu z jednania sekcie  z 15.mája.2015 v Métach  a potvrdenie protokolu z 
medzinárodného školenia  a zasadnutia štandardnej komisie  19. a 20. Septembra  2015 
v Saint Avold .Oba protokoly  boli jednohlasne schválené ,s pripomienkou že je nutné 
protokoly zverejňovať v dostatočnom časovom horizonte . 
 

Správy z rokovaní prezídia EE  z 05.02.2016 a 05.05.2016   vo Viedni  
predniesol  predseda sekcie a člen prezídia  W. Riebniger . Informoval 
o dôležitých bodoch rokovaní . 
Rokovania  sa dajú zhrnúť do bodov. Hlavným bodom bola uplynulá 
Európska výstava v Métach:  Po zhrnutí všetkých negatív  a pozitív výstavy 
dospelo prezídium k zásadným bodom pri príprave takýchto výstav. 
Prezídium bude trvať na prísnejších  a konkrétnejších dohodách. Na 
poriadateľa budú kladené požiadavky a taktiež požadované určité typy 

záruk a zodpovednosti . Ďalej sa prezídium zaoberalo  situáciou ohľadne rassebezogene 
Europaschau . Niektorý organizátori z dôvodu  odvodov poplatku 0,50€ za kus  prestali takto 
tieto výstavy  označovať čo je na škodu .  
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Ďalšie Európske výstavy : V súvislosti z Európskymi výstavami sa hovorilo o nadchádzajúcej 
Európskej výstave  2018 v Dánskom Herningu    ,kde je záruka  v overených organizátoroch 
a teame ľudí.  Veľmi dôležitou informáciou bola správa  kde bolo prezídiu EE  oznámené ,že 
Nemecko sa vzdáva poriadania  Európskej výstavy 2021 v Lipsku . V tej súvislosti bola 
podaná žiadosť Rakúskeho zväzu na posun termínu  im schválenej výstavy. Takže Európska 
výstava 2021 sa bude konať v Rakúskom Welse. ( Z toho vyplýva, že sa tiež pravdepodobne 
posunie termín konania Európskej výstavy  schválenej pre  Český svaz Chovatelů a Európska 
výstava  2024 by sa mohla konať v Českej republike  .)    
Veľmi dôležitým bodom rokovaní prezídia sú samozrejme financie   a financovaním EE ,ktoré 
je  financované predovšetkým  cez sponzoring a príjmu z Európskych  výstav.  V tejto 
súvislosti sme boli oboznámení o doplatení restu z EV 2012 v Lipsku  a taktiež  uhradením 
príspevku za EV Méty. Ďalšími bodmi rokovaní bolo  prerokovanie  žiadostí nových krajín 
o členstvo, ale i situáciou ohľadne členských štátov, ktoré sú neaktívne  . Ďalším bodom bola 
informácia o spustení  novej stránky EE s novým systémom a Elektronickým registračným  
systémom  EE .  Termíny ďalších  generálnych zasadnutí boli ďalšou témou  
 
 
Informácie o  činnosti v sekcii za uplynulé obdobie podal W.Riebniger .Hovoril o činnosti 
počas roka ,o  kontaktoch  a komunikácii s členskými krajinami a krajinami  ktoré sa 
zaujímajú o členstvo, hovoril o činnosti ESKG a jej záveroch  , informoval o minuloročnom 
medzinárodnom školení posudzovateľov  ,o práci na príprave Európskeho štandardu ,kde 
vyzdvihol najmä prácu ,ktorú odvádza Dr. Verelst .  Taktiež informoval o podpore  voľby 
nového predsedu sekcie kde je ako kandidát Dr.Verelst z Belgicka .  
 
Európska výstava Metz 2015 bola  najemotívnejším bodom  rokovania sekcie   .  
Z odborného hľadiska bola  výstava veľmi dobre zastúpená  širokou paletou plemien, a čo je 
potešiteľné i s účasťou veľa členských štátov najmä nových krajín  z východnej Európy. 
Súčasťou boli i uznávacie konania o výsledku ktorých  boli  delegáti informovaný . 
V pokračovaní bodu boli vymenované najproblematickejšie  body  výstavy, ktoré by sa dali 
zhrnúť nasledovne : Technický : Problematika ustajnenia a rozmiestnenia  zvierat ,hygiena . 
katalóg ,strata zvierat , živelnosť pri  V diskusii boloniekoľko 
príspevkov    podľa ktorých :  Hlavný problém nebol 
v odbornostiach ale vo výstavnom výbore., Výstavný výbor 
zavádzal na jednaniach z prezídiom EE . Výstavný výbor nezvládal 
odborne prípravu výstavy a preto nakoniec prizval zástupcov 
odborností F.zväzov na pomoc .  Podľa informácii ,  ľudia pracovali 
na stavbe výstavy živelne ,bez žiadneho  stavebného plánu čím 
došlo k situácii že niekde boli haly predimenzované a inde bola 
hala na ½ prázdna . Na koniec reagoval  zástupca F zväzu : 
J.C.Periquet : EV Metz  skončila ako finančné fiasko. Generálny riaditeľ výstavy všetky 
záležitosti nedostatky  počas príprav kvitoval . katalóg  hydiny bol iba vďaka tomu, že  
Dr.Verelst tomu obetoval niekoľko dní  svojho času a výjazdy do F. Problematika  tiež veľa  
stratených zvierat .Oficiálne asi 100 . Tu  však podotkol, že tieto bolo treba reklamovať  hneď 
.Všetky zvieratá ktoré boli nahlásené  a reklamované  v nedeľu po prebratí zvierat  boli 
uhradené . Niektoré krajiny si nevyzdvihli ani zoznam predaných zvierat . napriek tomu boli  
i neskôr podané reklamácie  uznané .  Náhrady by mali byť vyplatené  do 15 júna . 
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Rokovanie sekcie navštívil prezident EE G.Gross a gen. sekretárka  E.Huwiler . G.Gross sa 
taktiež vrátil k uplynulej  výstave a povedal, že to bola jedna nemilá  skúsenosť ,ktorá by sa 
už nemala opakovať.  E.Huwiler hovorila o elektronickej registrácii   cez stránku EE . 
 
Rokovanie pokračovalo  informáciou  rady pre zdravie 
a ochranu zvierat EE  Dr. Jeny Hermans ,ktorá informovala 
o jednaniach  .Informovala o veterinárnej situácii v Európe . 
V súčasnosti nie je v Európe u hydiny   vážna nákazová 
situácia.Aviarna influenza je v normách . V niektorých krajinách 
platia ,ale veľmi  prísne nariadenia a pravidlá pre presun 
a zvozy zvierat. Problematika je u králikov a morčiat ,kde sa 
vyskytol nový vírus. 
 
 
 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 - Rheinberg (D)  
• 09.-11-12-2016 Vranohlávky v Entschede (NL)  
• 13.-15.1 2017  Balkánske plemená  Virovitica  
• 25.-26.10.2017  Orpingtonky a zdr. Orpington  Epinal  (F) 
• 2017 Australorpky a zdr. –Australorpky n Petersberg  (D)  
• 28.-29.10.2017 Gijon (E) Asturiana   
• 18.-19.11.2017 Villers La Montagne (F) Houdan, zdr.Houdan, Faverolky Fr, Faverolky 

Nemecké a zdr.Faverolky , Mantes/zdr -Mantes  
• 25.-26.11.2017 Epinal (F) Hodvábničky,Kačice a husi  
• 01.-03.12.2017 Enschede (NL) Frízske, Groningerské čajky, Dentské kury, Welsumky, 

Vranohlávky, Barnaveldky, Brabantky, Soví bradáči, Breda, Paduaner, , Hamburčanky, 
Hollandanky, Lakenfeldky a ich zdrobnené  , Chammse, Schijndelaar, Mileflerky, 
Eikenburgské kury  

• 8.-9. Apríl  2017   SERAMA    Verdun (F) 
 
 
Generálne zasadnutie EE  a  body jednania  boli ďalším bodom rokovania .Delegáti boli 
informovaný o detailoch  dôležitých jednotlivých bodov na  GZ  ,o kandidátoch na členstvo  
,alebo poriadanie  akcií . Taktiež boli informovaný o návrhu BDRG o návrhu   na zmenu  
členského poplatku   hlasovacieho práva  .(ak by tento návrh prešiel ,znamenalo by to  
nadvádu  veľkých zväzov a stratu rovnoprávnosti  . 
 
Medzinárodné školenie posudzovateľov  hydiny na rok 2016 sa pripravuje v Sursee  vo 
Švajčiarsku 16.-18.9.2016 a koná sa spolu s holubiarmi Odbornými témami referátov 
a referentmi  budú .  
Apenzelský bradáči a Apenzelský chocholáči  –ráf. A Kräuchi ,  
Brahma- ref. P.Žuffa ,  Zdrobnelé vlašky – ref Andreas Klein  ,Divosfarbené rázy – ref.  Dr. 
Verelst ,  Vranohlávky  -ref . Martin Wyss ,Gournay  -ref. Pierre Alain . 
Onagadori ref. Urs Lochmann , Sebright –ref.Martin Wyss, Ohiki , Rheinländer -ref.Uli 
Freiberger , Rheinländer - ref.Uli Freiberger 
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Súčasťou referátov bude samozrejme  teoretická i praktická časť  . 
Prihlášky : do 13.8.2016 . Upozornenie vo Švajčiarsku iba Franky  nie Eurá .Všetky cesty  sú 
spoplatnené  
 
Termíny ďalších školení sú nasledovné  :  2017- Holandsko , 2018.Dánsko ,2019 Rakúsko 
alebo Maďarsko  ,2020 otvorené . 
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  . 
 
Voľby  predsedu Sekcie hydiny EE  Voľby boli súčasťou 
tohtoročného rokovania .  Stávajúci predseda W .Riebniger už 
nekandidoval .  Kandidátom na predsedu s podporou  ESKG bol 
Dr.Andy Verelst z Belgicka. Protikandidát nebol žiaden .  
Hlasovaním ,ktoré bolo jednohlasné sa novým  predsedom 
sekcie hydiny EE stal Dr.Andy Verelst z Belgicka . Dr.Verelst si 
vyslúžil veľký aplauz a gratulácie  Generálne zhromaždenie EE  ho 
v sobotu  potvrdilo do  funkcie člena prezídia EE . 
 
 

Voľby   predsedu Štandardnej komisie : Stávajúci predseda  
U.Lochmann pokračoval v kandidatúre a bol takisto jednohlasne 
zvolený ,čím sa stal automaticky  i podpredsedom Sekcie EE . Voľba 
sekretára sekcie   bola so schválením prítomných  delegátov  odložená 
o rok, aby neboli v jenom roku volený všetci členovia   výboru sekcie .  
 
 
 

Voľba sekretára  ESKG Dietmar Kleditsch pokračoval v kandidatúre a bol takisto jednohlasne 
zvolený. 
 
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 personálnych zmenách v ESKG ,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 ). Ďalej informoval o záveroch  
uznávacích konaní v Métach. O  vyskytujúcich sa problémoch u jednotlivých plemien 
a usmerneniach k posudzovaniu. Problematika letiek : viac ako 10  maximálne 95 bodov, 
Problematika kormidlových pier  : sledovať. Chýbajúci pazúr zadného prstu kačíc : od sezóny 
2016-2017  max 95 bodov, Problematika  úzkeho a špicatého peria u Rodajlendiek . 
Problematika Tulských husí ,Problematika prepelíc  .(tu informoval o pracovnej skupine )  
 
V ´dalšej časti rokovacieho dňa bol v bode rôzne prečítaný otvorený list z Bulharska, ktorým 
sme boli informovaný o Európskej výstave Balkánskych plemien .Taktiež bola podaná 
informácia o konaní školenia  posudzovateľov pre  krajiny Balkánu, ktoré bude vo Varne . 
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Predstavenie Rakúskeho zväzu chovateľov bolo ďalším bodom rokovania .Boli sme 
informovaný o fungovaní zväzu a odbornosti ,o  elektronizácii vo zväze ,ktorá je veľmi 
kreatívna v evidencii ako aj v prípade  konania  výstav, ktoré   vlastne funguje on-line . Boli 
sme informovaný o   odbornosti hydiny ,o plemenách a posudzovateľoch . 
 
Ďalším bodom bol príhovor, v ktorom nový predseda Dr.Verelst informoval o svojom zámere 
a predstavách  na ďalšej práci v sekcii . V debate za okrúhlym stolom postupne zástupcovia 
všetkých krajín informovali  o problematika v svojich krajinách, o činnosti v odbornostiach 
a vzdelávaní . Taktiež sa hovorilo o budúcnosti školení  .  
 
Na záver rokovaní obdržal  emeritný predseda W.Riebniger z rúk predsedu ESKG  
upomienkový dar a slová poďakovania  za prácu v hydinárskom odbore .  
 
Rokovanie sekcie ukončil ešte bývalý predseda W. Riebniger .  Poprial delegátom  šťastný 
návrat domov , úspešné odchovy a úspešnú sezónu .  Jeho záverečný príhovor bol odmenený 
aplauzom  
 

Správu spracoval Žuffa  Peter   
 Stály zástupca  ČSCH a SZCH pri EE  

člen Európskej štandardnej komisie pre hydinu EE  
 

Gramaticky neupravené 
 

 
Delegáti sekcie hydiny  EE. Wienn Vossendorf  (foto : G.Gross) 


