
 

 
 

 
Veterinárne podmienky 

 

29. EE Európska výstava hydiny, holubov, exotov, králikov a morčiat 
5. E.E Európska výstava mladých chovateľov 

 

09. - 11. novembra 2018 – Messecenter Herning - Dánsko 

 
Pre všetky sekcie 

 Všetky vystavované zvieratá musia byť označené podľa identifikačných pravidiel danej krajiny. Pre identifikačné označenie zvierat platia predpisy 

jednotlivých členských štátov.  

 Každý chovateľ musí predložiť veterinárny certifikát pri dodaní zvierat 

 Všetky druhy vtákov musia pochádzať z oblastí, v ktorých pred prepravou na EE výstavu min. 30 dní nebol zaznamenaný výskyt ochorenia Newcastle 

alebo aviárnej influenzy. Zvieratá z ohrozených a veterinárne obmedzených oblastí nie sú na výstavisku povolené vystavovať. 

 Zvieratá pochádzajúce z tretích krajín nesmú byť predávané. 

Sekcia:  HYDINA  /kury, kačice, husi, morky, perličky, bažanty, prepelice a jarabice/ 

 Zvieratá nesmú pochádzať z oblastí s výskytom ochorenia Newcastle (ND) a vtáčej chrípky v prípade, že min. 30 dní pred transportom zvierat na výstavu 

bol zaznamenaný výskyt tohto ochorenia. 

 Hydina musí byť zaočkovaná proti ochoreniu Newcastle (ND). V očkovacom osvedčení musí byť zaznačená doba platnosti očkovania. Hydina 

pochádzajúca z krajín bez vakcinácie nesmie byť vystavovaná.  

 Vakcinácia je platná 28 dní po očkovaní, do dátumu uvedeného výrobcom – zvyčajne 1 rok pre neaktívne vakcíny. Vakcína musí byť povolená pre dané 

druhy zvierat a ochranná doba musí byť rešpektovaná.  

 Vodná hydina nebude očkovaná. 

Sekcia:  HOLUBY 

 Zvieratá nesmú pochádzať z oblastí s výskytom ochorenia Newcastle (ND) a vtáčej chrípky v prípade, že min. 30 dní pred transportom zvierat na výstavu 

bol zaznamenaný výskyt tohto ochorenia  

 Holuby musia byť očkované proti Paramyxoviróze. Vakcinácia musí byť v súlade s odporúčaniami výrobcu vakcíny. 

Sekcia: PAPAGÁJE 

 Zvieratá nesmú pochádzať z oblastí s výskytom ochorenia Newcastle (ND), vtáčej chrípky a ochorením Psittacosis v prípade, že min. 30 dní pred 

transportom zvierat na výstavu bol zaznamenaný výskyt tohto ochorenia. (Psittacosis: ochranná doba 2 mesiace od ostatného výskytu tohto ochorenia).  

 Rozhodujúce sú regulačné predpisy krajiny pôvodu pre všetky druhy z európskej a guayanskej fauny alebo ustanovenia uvedené v Dodatku A  - CITES. 

 
 



 
 
 
 

z dôvodu zjednotenia práce organizátorov, vystavovatelia súhlasia, že budú používať oficiálne dokumenty 
 

ODPORÚČANÉ DOKLADY PRE ÚČASTNÍKOV EE-EURÓPSKEJ VÝSTAVY Herning 2018 
 

 

SEKCIA Dánsko EU KRAJINY,  
NÓRSKO A ŠVAJČIARSKO 

TRETIE KRAJINY (SRB, BiH, TR, RUS) 

HYDINA Newcastle vakcinácia – certifikát  

 

Zdravotné potvrdenie od veterinárneho lekára 

o vakcináciách proti Newcastle. Dokument “EE Herning 

2018 Volailles Geflügel Poultry” 

Účasť nie je povolená! 

HOLUBY Paramyxovíróza vakcinácia – certifikát  

 

Zdravotné potvrdenie od veterinárneho lekára 

o vakcináciách proti Paramyxovirózii. Dokument “EE 

Herning 2018 Pigeon Tauben Pigeons” 

Účasť nie je povolená! 

VTÁKY, 
PAPAGÁJE 

Potvrdenie o množstve alebo oficiálne 

potvrdenie o vlastníctve európskej a 

guyanskej fauny alebo Dodatok A CITES  

- Zdravotné potvrdenie od veterinárneho lekára. 

Dokument “EE Herning 2018 Psittacine 

Passerine”   

- Pre chránené druhy v zmysle predpisov krajiny 

pôvodu. Tieto zvieratá nesmú byť predávané. 

- Úradný certifikát od veterinárneho 

lekára. 

- Povolenie o prekročení hraníc. 

- Maximálne 5 zvierat, musia zostať už 

30 dní pred výstavou v EÚ.  

KRÁLIKY - Čestné prehlásenie chovateľa, že 

zvieratá sú zdravé. 

- RHD vakcinácia – variant a klasik 

– dôrazne odporúčame 

- Zdravotné potvrdenie od veterinárneho lekára 

o vakcinácii, ak je v krajine pôvodu povinná. 

Dokument “EE Herning 2018 Lapin Kaninchen 

Rabbit”   

-  RHD vakcinácia – variant a klasik – dôrazne 

odporúčame 

- Úradný certifikát od veterinárneho 

lekára. Potvrdenie o vakcinácií, ktorá 

je podľa krajiny pôvodu predpísaná. 

- Povolenie o prekročení hraníc. 

- RHD vakcinácia – variant a klasik – 

dôrazne odporúčame 
 

MORČATÁ Čestné prehlásenie chovateľa, že zvieratá 

sú zdravé. 

Zdravotné potvrdenie od veterinárneho lekára. 

Dokument “EE Herning 2018 Cobayes Cavias Cavies”   
- Úradný certifikát od veterinárneho 

lekára. 

- Povolenie o prekročení hraníc. 

 

Potvrdenie veterinárneho lekára bude spolu s B-Bogen odoslané vedením výstavy.  
 
 


