Správa z 80. generálneho zasadnutia
Európskeho zväzu chovateľov
Entente Europeenne
12.5.2018. Kolding / Dánsko
Generálne zasadnutie EE je vyvrcholením jednacieho
maratónu počas troch rokovacích dní chovateľského
mítingu Entente Europeenne . 80 zasadnutie sa konalo
v královskom meste Kolding v Dánsku kde nás hostil
poriadajúci
Dánsky
zväz
Danmarks
Fjerkræavlerforening for Raceavl .
Na úvod sa prítomným, prihovoril Gion Gross prezident EE,ktorý srdečne privítal čestného
prezidenta EE: U. Freiburghausa ,čestných členov EE, sponzorov ( fy. Mifuma, fy .Stengel ,
časopis Kleintiernews,) členov prezídia a samozrejme všetkých delegátov .
Vyzval prítomných o tichú spomienku na našich zosnulých kolegov , menovite čestný člen
EE Jacques Witry z LX bývalý predseda sekcie hydiny a prezident BDRG. W. Riebniger, a
Erwin Leowsky predseda sekcie králikov.
Prítomným oznámil, že simultánny preklad tak ako už
niekoľko rokov budú robiť J.L. Frindel do Francúzštiny a
U.Lochmann (obr.) do Angličtiny .
Prezident Gion Gross vo svojom úvodnom príhovore
vyjadril potešenie, že chovatelia hydiny sa opäť mohli so
svojimi zvieratami pochváliť na výstavách a že nestratili
svoju vieru v chov hydiny.
To samozrejme platí
i u iných zvierat za čo je všetkým veľmi vďačný ,pretože
bez našich výstav by bol chov malých zvierat mŕtvy. Čo by bola asi katastrofa, ktorú si ale
ľudia mimo nášho hobby neuvedomujú .Bez existencie čistokrvných plemien a ich
plemenného potenciálu by však nemohli fungovať ani podnikatelia s hybridnými zvieratami
S dôrazom jasne povedal, že robíme nesmierne dôležitú prácu., ale či to vedia i ľudia ktorý
robia zákony je otázne .
Gion Gross povedal, že neboli splnené jeho predstavy o účasti viac ako 100 delegátov z 28
krajín ,ale o to viac má radosť z toho, kto sem prišiel. .Český svaz chovatelů zastupoval
př.Zens Herbert ,Dana Caithamlová,Peter Tejml,Alexander Veselý a Peter Žuffa ,ktorý
zastupoval i Slovenský zväz chovateľov.
Konštatovanie prítomných : Prítomných bolo spolu 116 delegátov a odovzdaných 89
hlasovacích lístkov, kde absolútna väčšina je 45 hlasov .
Ako sčítací komisári boli navrhnutý Klaas van der Hoeck a Peter Žuffa
jednohlasne schválený.

,ktorí boli

Rokovanie pokračovalo návrhom kde Gion Gross podal oznámenie na zmenu rokovacieho
programu kde predsedníctvo navrhlo zaradiť potvrdenie o voľbe predsedu králikárskej
sekcie do bodu 9.3 programu a voľbu náhradného audítora a druhého audítora podľa bodu
9.4.(zmena bola prijatá )
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Generálne zasadnutie EE pokračovalo podľa programu s uvedenými zmenami
3. Potvrdenie protokolu z posledného generálneho zasadnutia vo Egeri zo dňa 27.05.2017.
Protokol bol jednohlasne schválený a generálna sekretárka Esther Huwiler bola odmenená
poďakovaním a potleskom .
4. Správu prezidenta predniesol samozrejme prezident EE Gion Gross .
Svoju správu začal optimistickou správou o opätovnej účasti hydiny na výstavách
a o možnosti opätovnej prezentácie našej chovateľskej a šľachtiteľskej práce a práci na
zachovaní genetických zdrojov ..Hovoril, že následky vtáčej chrípky už neboli také bolestivé
ako sezónu 2016-2017.Ale i tak nás stáli stratu niektorých členov ale nie natoľko ako sa
obával .Podľa jeho slov je i šťastný a presvedčený, že naše voľno časové aktivity budú
pokračovať aj v čase zastarávania a straty členskej základne . Eufória by tu však nebola na
mieste, pretože musíme pokračovať v boji za našu činnosť . Bohužiaľ sme atakovaný
novými nezmyselnými požiadavkami na dobré životné podmienky zvierat a nové predpisy,
ktoré nie sú založené na žiadnom vedeckom výskume.
Napríklad aktivisti v oblasti práva zvierat vo Švajčiarsku požadujú, aby zvieratá vystavené na
výstavách mali rovnaké podmienky ako doma . To by znamenalo, napríklad inštaláciu bidiel
a možnosť kúpania v klietke pre holuby. Dokonca chcejúc zakázať
holubí šport
,pretože počas pretekov sa predpokladajú veľké straty . Nové nariadenie Švajčiarskej
federálnej rady, ktorá bola uvedená do platnosti dňa 01. marca tohto roku, stanovuje, že
v kurínoch musí byť sedenia v dvoch rôznych výškach, ale musí byť naviac pod a nad
bidlom ešte svetlú výšku 50 cm pre kury a 40 cm pre zdrobnené kury
Takéto požiadavky sú podľa G.Grossa pre nás chovateľov malých zvierat, nielen absurdné ale
i ohrozujúce výstavy Nemôžeme prijať požiadavky, ktoré sú založené len na emóciách a
chýbajú akékoľvek vedecké zdôvodnenie! Podľa prezidenta by sme, ale nemali zabúdať, že
my, ktorí sa staráme o zvieratá roky, dokonca desaťročia, sme v našom odbore, oveľa väčší
odborníci než väčšina „odborných pracovníkov za písacím stolom . Mali by sme sa tiež
pokúsiť pozrieť na naše zvieratá znova s amatérskymi očami. Čo si myslí laik, keď vidí 50
holokrčiek na výstave? Ako reaguje, keď vidí napríklad kury s príliš veľkými chocholmi
alebo králika anglického barana s veľmi dlhými ušami ? Alebo nedostane strach pri pohľade
na bezsrsté (nahé) morčatá .
Krása je záležitosťou vkusu - súhlasím. A máme aj štandardy plemena, s ktorými priebežne
pracujeme, To je miesto, kde preberáme našu zodpovednosť. .
Vo svojej správe sa prezident ďalej venoval financovaniu štandardných komisií . ďalej sa
venoval Špeciálnym Európskym výstavám kde organizátori radšej výstavu pomenujú
medzinárodná, aby nemuseli odviesť do kasy EE 0,50€ za zviera. Toto je ale podľa prezidenta
smiešna príčina. Každý vystavovateľ je poctený ak môže vystaviť na európskej výstave a rád
si tých 50 centov k poplatku zaplatí .Na všeobecnej Európskej výstave môže Európsky titul
získať raz za tri roky .Na takejto výstave to môže byť každý rok ,nehovoriac o tom, že na
takejto výstave sa stretne s podobne zmýšľajúcimi ľuďmi s rovnakým záujmom o rovnaké
plemeno. Organizátorovi tým nevznikajú žiadne iné náklady . Tieto peniaze potom môžu byť
efektívne použité na prácu pri vzdelávaní a sedeniach napríklad štandardných komisií .
Záver svojej správy venoval nastávajúcej Európskej výstave, kde vyzýval na hlasnú reklamu
k účasti. Poďakoval všetkým za prácu vo svojich krajinách ale i mimo . Zvlášť poďakoval
kolegom z prezídia za konštruktívnu a efektívnu prácu s vyznaním že je rád že môže byť
prezidentom tohto zväzu . Všetkým zaželal úspešnú sezónu a túžbu na stretnutie v Herningu
na Európskej výstave .
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Viceprezident EE I. Rohringer vyzval prítomných na schválenie správy prezidenta . Správa
bola jednohlasne schválená a odmenená aplauzom .
5. Generálna sekretárka EE Esther Huwiler predniesla svoju správu .Na úvod svojej
správy , povedala , že rok
bol už kľudnejší ako
predchádzajúci
napriek
tomu bol dosť intenzívny
Boli udalosti pozitívne ale aj
negatívne .Generálny míting
bol 24. - 28. mája 2017 v
Egeri/ Maďarsko
Maďarský spolok
s
prezidentom
Antalom
Uhrnerom a jeho tímom
akciu veľmi dobre zvládli.
István Rohringer a jeho
dcéra Nora Rohringerová,
ktorá
urobila
hlavnú
organizáciu, si zaslúžia špeciálne poďakovanie. Rokovania v sekciách a generálnom zasadnutí
sa riešili efektívne a profesionálne. Okrem stretnutí prezídia a v sekciách to boli rokovania s
jednotlivými krajinami, napr. s kolegami zo Srbska, Rumunska a Bosny. Na stretnutí sa
zúčastnilo niekoľko hostí z Turecka, sekcia hydiny, ktorí by chceli vstúpiť do EE v roku
2018. Tiež s nimi boli zaujímavé diskusie. Taktiež bolo s delegátmi, školenie o elektronickej
registrácii. Hoci systém bol zavedený v roku 2015, do systému vstúpilo iba 50%.Na Valnom
zhromaždení bolo prítomných 119 delegátov s 92 hlasovacími kartami a 4 hosťami. Prezident
Gion Gross a pokladník Willy Littau boli jednomyseľne a s veľkým potleskom zvolený ďalší
mandát. Žiadnym novým členom sa nemohlo odporučiť prijatie, aj keď boli prijaté niektoré
žiadosti. Willy Littau, manažér výstavy, informoval o európskej výstave v Herningu v Dánsku
od 9. do 11. novembra 2018 a urobil veľa reklamy. Čestný prezident Urs Freiburghaus bol
veľmi úspešný pri hľadaní sponzorov - veľká vďaka!. Bohužiaľ, krátko po tomto stretnutí 23.
júla 2017 nečakane zomrel. vo veku 65 rokov náš priateľ a predseda sekcie králiky, Erwin
Leowsky, To bola veľmi smutná správa!
Pracovné zasadnutie prezídia bolo 3. februára 2018. v Koldingu, Rainer Retschitzegger sa po
prvýkrát zúčastnil na stretnutí predsedníctva, kde dočasne prevzal sekciu králikov .
Pozitívnou stranou bola výstavná sezóna takmer bez vtáčej chrípky a všetky výstavy okrem
Holandska sa mohli konať. Členovia predsedníctva informovali o svojich oblastiach.
Diskutovali sme tiež o žiadostiach o nové členstvo, ako aj o situáciách v rôznych krajinách.
Čestný prezident Urs Freiburghaus s potešením oznámil, že medzičasom získal viac
sponzorov. Prediskutovali sa financie a plán likvidity. Hoci sa v roku 2017 muselo zrušiť
mnoho európskych výstav, financie sú v súčasnosti dobré. Vzhľadom na to, že mnohé
národné výstavy sa neuskutočnili, boli nižšie výdavky aj na delegácie . Rozhodli sme sa
pripomenúť krajinám, ktoré naposledy neuhradili svoje členské príspevky počas dvoch rokov.
Dohodlo sa ,že na valnom zhromaždení navrhujeme zvýšiť členský príspevok, aby sa lepšie
kompenzovali štandardné komisie, poradné rady alebo projekty. Európska výstava sa budú
konať od 9. do 11. novembra 2018 v dánskom Herningu. Willy Littau, náš pokladník,
vysvetlil pokroky v prípravách. Popoludní sa navštívili výstavné plochy nadchádzajúcej
európskej výstavy v Herningu. Ľudia zodpovední za výstavné centrum členov prezídia
priviedli do krásnych a priestranných sál. Nasledovalo ďalšie stretnutie s členmi manažmentu
výstavy.
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Generálna sekretárka informovala o návštevách výstav. V dňoch 15. - 17. decembra 2017
navštívila národnú výstavu v Ljubuski v Bosne a Hercegovine . Bola to pekná výstava s
holubmi, hydinou, králikmi a vtákmi. Pohostinnosť organizátorov bola príjemná a príjemná.
Od 5. do 7. januára 2018 sa vo Freiburgu vo Švajčiarsku uskutočnila kompletná výstava
všetkých kategórií (králiky, hydina, holuby, vtáky, morčatá a pygmy kozy). Celková výstava
sa konala naposledy v roku 2005 v Berne. V Freiburgu bolo ukázaných viac ako 10'000
zvierat - čo je neuveriteľné číslo pre Švajčiarsko. Bola to najlepšie organizovaná show, ktorá
bola krásne vyzdobená a prilákala veľa návštevníkov. Webové stránky: Nová webová
stránka bola dokončená v máji 2016. V uplynulom roku sa tvrdo pracovalo , aby sa udržala
aktuálna a ešte atraktívnejšia. Počet návštev ukazuje, že sa používa veľmi často . Za 90 dní
bolo skoro 6 000 kliknutí. Nielenže sa na ne pozerajú len naši členovia, ale celý svet. Máme
napr. správy z Afriky, Južnej Ameriky a Nového Zélandu. Správa členstva(evidencia) Od
mája 2015 má EE elektronickú administráciu členov. V tejto databáze by mali byť
zaregistrovaní, všetci úradníci aby sme im mohli posielať pozvánky, ako aj informácie od EE
a sekcií . Niektoré krajiny zadali údaje ,bohužiaľ, nie všetci úradníci sú stále tam - alebo už
nie sú aktuálny. Gen. sekretárka požiadala všetkých, ktorí sú zodpovední, aby pomohli
skontrolovať a aktualizovať informácie. Komunikácia, Facebook Je veľa kontaktov s
členmi, ale aj s tými, ktorí sa chcú pripojiť. Myslím, že je skvelé, že stránka Facebook slúži
ako reklama na výstavy, výmenu technických poznatkov atď. Poďakovanie: Podpora
webovej stránky trvá nespočet hodín. Esther Huwiler vyjadrila veľkú vďačnosť za podporu
Hansa Zürchera zo Švajčiarska a Denis Pasques z Francúzska ,ktorý nám pomáha s
technickými otázkami. Obaja pracujú ako dobrovoľníci. Jean-Louis Frindel a Urs Lochmann
znovu vykonali simultánne preklady na Valnom zhromaždení. Písomné preklady urobili
Michel Bovet a Andy Verelst. ,ktorým patrí taktiež veľká vďaka .Osobitná poďakovanie patrí
kolegom v prezídiu Vlani to bola opäť skvelá spolupráca. Je motivujúce byť súčasťou
takéhoto dobrého tímu. Na záver svojej správy generálna sekretárka vyjadrila vďaku
všetkým zástupcom členských krajín a zaželala plné zdravie, dobré kamarátstvo a veľa
radosti v chove malých zvierat..
Prezident EE G.Gross vyzval prítomných na schválenie správy generálnej sekretárky . Správa
bola jednohlasne schválená a odmenená aplauzom .
6. Správy jednotlivých sekcií predniesli ich predsedovia .( hydiny, holuby, okrasné vtáctvo
,králiky a morčatá . Vo svojich správach informovali predsedovia o práci svojich
štandardných komisií , medzinárodných školeniach , špeciálnych výstavách a ďalších
záležitostiach súvisejúcich s odbornou prácou. ( podrobné správy Vám určite priblížia
delegáti jednotlivých odborností )
7. Správu rady pre zdravie a ochranu
zvierat EE podal jej predseda prof.
Hans Joachim Schille . Ako povedal
prof.Schille V roku 2017 a výstavnej
sezóne 2017/18 sme boli bez epidémie,
ktoré vážne ovplyvnili našu prácu a
výstavníctvo. V niekoľkých krajinách sa
však vyskytli prípady nákazy HPAI,
VHD 2 a choroba mladých holubov.
Štátne orgány v takýchto prípadoch stále
reagujú rozdielne. Keďže politika
reaguje iba pod tlakom, očakávaná
zmena a doplnenie nariadenia o vtáčej chrípke sa neuskutočnili. Ukazuje sa, že osobitné
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predpisy v krajinách takmer vždy vedú k problémom s dodávkami v rámci Európy. Opäť sa
vyskytli problémy s hraničnými prechodmi so zvieratami. Bohužiaľ, máme rôzne právne
situácie pre domáce a hospodárske zvieratá v schengenskom priestore a vstup do nich. Za
týmto účelom sa v Bruseli prerokovali pracovný dokument pre združenia, ktorý je dostupný
na domovskej stránke EE a osvedčil sa pre našu cieľovú skupinu. Vzťahuje sa na všetky
vtáky, ale nie na králiky a morčatá . Preto neexistujú žiadne alebo len národné predpisy.
Morčatá môžu byť prepravované v rámci EÚ LEX 32013 na dočasné premiestňovanie
spoločenských zvierat . To ale nechceme
Koncom apríla sa nakoniec prerokovali veterinárne podmienky s orgánmi v Dánsku. Sú
takmer totožné s normami, ktoré sú šetrné pre zvieratá i voči chovateľom a ktoré boli
vyrokované už pre Méty.. Problémy spôsobujú, ale osobitné predpisy krajín najmä
očkovanie.
Čo sa týka druhov a dobrých životných podmienok zvierat je všeobecný problém, objavujúce
sa v Európe: Na jednej strane, predpisy na držanie a chov drobných zvierat sú v krajinách
stále náročnejšie, prepracovanejšie a podrobne popísané, na druhej strane, štáty nerobia nič,
alebo príliš málo, pokiaľ ide o pomoc poskytovanú Chovateľom a ich organizáciám pri
dodržaní týchto noriem
Tu uvádzame len chýbajúce finančné fondy na výskum,
poskytovanie a schvaľovanie očkovacích látok, odbornú kvalifikáciu príslušných orgánov.
Tento všeobecný problém možno riešiť spoločne len vtedy, ak sa všetky členské združenia
zapájajú do svojich krajín a vyvíjajú tlak na príslušné európske orgány prostredníctvom vlád
svojich krajín.
Pokiaľ ide o dobré životné podmienky zvierat v chove, EE vytvorila kontrolné zoznamy, aby
sa vyhli extrémnemu chovu v takmer všetkých odvetviach. Musí sa ale dôsledne dodržiavať
Správy predsedov sekcii a správa predsedu rady na ochranu zvierat prof. Schilleho boli
jednohlasne schválené
8. Správa pokladníka EE predniesol pokladník W.Littau . Informoval o stave finančných
prostriedkov a taktiež o restoch ,ktoré majú niektoré krajiny .
Stav pokladne k 31.12.2016: EUR 74’353
Celkové príjmy : EUR 23’885
Celkové výdaje : EUR 28'634
Stav pokladne k 31.12.2017: EUR 69'604
Yvon Weissenbacher predložil revíznu správu, kde informoval, že pokladňa bola vedená
bezchybne a prostriedky boli využívané podľa zásad a predpisov ..
Pokladničná správa a revízna správa boli GZ schválené .
V súvislosti s financiami
čestný prezident EE Urs Freiburghaus oboznámil prítomných
o hlavných sponzoroch EE Hlavný sponzor je fy Mifuma a zlatý sponzor Horst Stengel,
Gion Gross predstavil finančný plán likvidity EE na ďalšie 4 roky, kde boli zahrnuté
predpokladané náklady a výdaje
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9. Voľby boli ďalším bodom GZ.
Voľba viceprezidenta stávajúci viceprezident Istvan Rohringer bol opätovne volený Vo
voľbe nemal protikandidáta a bol jednohlasne s aplauzom zvolený na ďalšie obdobie .
Voľba
Generálnej
sekretárky: Tak ako sa
predpokladalo Esther Huwiller
bola opätovne volená , a taktiež
bola bez protikandidáta .
Samozrejme bola jednohlasne
a s aplauzom zvolená na ďalšie
obdobie .

Potvrdenie voľby predsedu
sekcie králiky. Sekcia králiky
predložila GZ na schválenie
voľbu nového predsedu sekcie ktorý je Rainer Retschitzegger.I keď voľba prebieha v sekcii
.GZ musí predsedu potvrdiť .GZ jednohlasne potvrdilo R. Retschitzeggera ako predsedu
sekcie králiky a zároveň ako člena prezídia EE
Voľba Náhradného revízora: Yvon Weissenbacher končí vo funkcii podľa stanov .
Wolfgang Vogt odstúpil z funkcie, pretože bol zvolený do sekcie.
Igor Cegovnik postupuje na prvého revízora z funkcie druhého revízora. Rozhodnutie:
Markus Eber z Nemecka doterajší náhradný revízor bol jednohlasne zvolený za druhého
revízora. Za náhradného revízora bol navrhnutý Jean-Maurice Tièche zo Švajčiarska.
Rozhodnutie: Jean-Maurice Tièche zo Švajčiarska bol jednohlasne zvolený za náhradného
revízora.
10 .Pocty: Za čestných členov EE boli za
svoju prácu pre drobnochov vo svojich zväzoch
a na pôde EE nominovaný : Zdzislaw Borawski
z Poľska (prvý z ľava) je dlhoročný chovateľ
a posudzovateľ holubov .Je veľmi aktívny
v svojom spolku ako aj za hranicami .veľa
rokov sa zúčastnuje ako delegát na jednaniach
EE a na Europskzch výstavách . Druhým
oceneným bol Joseph Rey-Bellet zo Švajčiarska
. Záver: Zdzislaw Borawski a Joseph Rey-Bellet
zo Švajčiarska boli jednohlasne GZ zvolený za
čestných členov EE
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11.Návrhy: Prezídium navrhlo zvýšiť ročné členské príspevky zo 110 EUR za sekciu na
150 Euro . Záver : Návrh bol s 55 hlasmi proti 14 hlasom schválený .
12.Prijatie
nových
členov:
Esther Huwiler informovala
plénum o žiadostiach o prijatie.
Turecko-hydina: V minulom
roku boli delegáti z Turecka
prítomní
ako
hostia
a po
potrebných
konzultáciách
obdŕžali potrebné dokumenty .
Páni Ömer Kilicoglu a Turan
Ocaktürk stručne predstavili
Tureckú federáciu chovateľov .
TSHF . Hovorili o štruktúre
federácie.,o
prebiehajúcich
seminároch
pre chovateľov
a adeptov na posudzovateľov
ktoré vedie P.Žuffa. Referovali o prvej národnej výstave ,ktorá bola v januári v Istanbule
Rozhodnutie: Turecko bolo so sekciou hydiny jednohlasne prijaté za člena EE. Je to
zaújmavé,pretože to je prvá členská krajina ktorá je položená na dvoch kontinentoch .(na obr
šťastný členovia delegácie druhý zľava čestný prezident TSHF Omer Kilicoglu , tretí zľava
Turan Ocakturk , štvrtý zlava DrAndy Verelst predseda sekcie hydiny EE Urs Lochmann
predseda ESKG .
Litva, králiky: Žiadali o členstvo už rok predtým. Keďže dokumenty chýbali a okrem toho
nebol žiadny zástupca na GZ nemohli byť prijatý . Edmundas Reimerys bol prítomný ako
hosť na tejto konferencii a priniesol chýbajúce dokumenty. Prezídium bude s nimi naďalej v
kontakte a pravdepodobne bude môcť odporučiť združenie v budúcom roku. Predsedníctvo sa
rozhodlo udeliť osobitné povolenie, ktoré združeniu zúčastniť sa na európskej výstave v
Herningu. Rozhodnutie: Žiadna otázka ani námietky neboli vznesené
Portugalsko, holuby: Žiadosť bola doručená v decembri 2017. Združenie "A.P.C." bolo
založené v roku 2015 a má 51 členov. Na objasnenie otázok a spoznanie združenia boli
pozvaní, aby prišli na jednanie ako hostia. Je potešujúce, že bol prítomný Marc Ryon.
Prezídium bude s ním naďalej v kontakte.
Predsedníctvo sa rozhodlo udeliť združeniu zvláštne povolenie na vystavenie svojich 4
národných plemien na európskej výstave v Herningu - pokiaľ manažér výstavy Willy Littau
súhlasí. Rozhodnutie Žiadna otázka ani námietky neboli vznesené
Portugalsko, hydina: Žiadosť bola podaná i v októbri 2017. Združenie "ALCAC" vzniklo v
roku 2011 a má približne 80 členov. Boli pozvaní na návštevu tejto konferencie. Odpoveď
nebola doručená a nezúčastnili sa jednania . Preto sa nemohlo za návrh hlasovať
.Rozhodnutie: Neexistujú žiadne pripomienky.
San Marino, holuby: Žiadosť bola doručená dňa 16.03.2018. Bude sa o tom hlasovať v roku
2019.
Srbsko, Často bolo oznámené, že v Srbsku existuje niekoľko združení, ktoré porušujú
stanovy. V Egeri všetci podpísali dohodu o tom, že rozpustia svoje združenia a nájdu nové
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zjednotené združenie. Niektoré združenia toto dodržali . Medzitým bolo založené nové
jednotné združenie a všetky dokumenty sú k dispozícii. Muselo teda dôjsť ku dvom úkonom.:
1: Zrušiť členstvo zastrešujúcej organizácii Srbska. Rozhodnutie: Žiadosť bola jednomyseľne
prijatá.
č. 2: Prijatie nového zjednoteného združenia "Združenie spolkov chovateľov malých zvierat
v Srbsku" Rozhodnutie: Žiadosť bola jednomyseľne prijatá.
Podľa platných stanov EE bolo z dôvodu viacročného neplatenia členských príspevkov
zrušené členstvo nasledujúcim spolkom v sekciách : • Macedónsko, holuby • Rusko,
hydina,• Maďarsko, vtáky
13 Nasledujúce generálne zhromaždenia.
V roku 2019 v termíne 29. Máj– 02. jún sa bude konať generálne zasadnutie v Chorvátsku
. Organizátor V.Pavin predstavil miesto konania všetkých srdečne pozval na Jadran .
Informácie o nasledujúcich generálnych zasadnutiach podal prezident Gion Gross
2020 20. – 24. máj Česká republika - Praha
2021 12. – 16. máj Rakúsko (EE Schau)
2022 25. – 29. máj Bosna a /Herzegowina
2023 17. – 21. máj otvorené
2024 08. – 12. máj Česká republika - Praha
2025 28. máj – 01. Juni otvorené
2026 13. – 17. máj otvorené
2027 05. – 09. máj Hollandsko (EE Schau)

14.Veľmi dôležitým bodom bola Európska výstava 2018 v Herningu/DK
Willy Littau ,riaditeľ výstavy predstavil v jednotlivých bodoch prítomným delegátom
v prezentácii harmonogram výstavy dôležité záležitosti potrebné k dobrému zvládnutiu
priebehu výstavy.
Prihlásenie kontaktných osôb,a predbežné prihlásenie posudzovateľov už bolo do marca.
Všetky potrebné dokumenty boli odovzdané, alebo zaslané
ku kontaktným osobám. Prihlášky sú v troch oficiálnych
verziách EE jazykoch a tiež v Dánštine .Tak ako n a
zasadnutiach sekcie i tu vyzval na dôkladné vyplnenie
optimálne aby plemena a farebné rázy boli v EE názve (
v Nemčine) . Prihlášky sú samozrejme príjmané iba
prostredníctvom kontaktných osôb . Prihlášky spolu so
zaplatenými čiastkami musia byť v Dánsku do 7.9.2018 .
To neplatí pre sekciu vtákov ,kde je termín 29.9.2018.
Príjem zvierat je 06.11.2018 . Posudzovanie
07. a 08.11.2018 . Slávnostné otvorenie výstavy je v Piatok
9.11.2018 o 11.00 hod. Výstava je pre návštevníkov
otvorená:09.11 .2018 od 11.00 do –18.oo, 10.11 .2018 od 08.00 do 18.00 a 11.11 .2018 od
08.00 do –14.00 hod .
Všetky informácie vrátane dokumentov sú umiestnené na webovej stránke výstavy
http://europaschau2018.eu a tiež na webovej stránke EE http://www.entente-ee.com . Tu
Gion Gross und Prof. Dr. Schille upozorňuje a varuje krajiny, aby v predstihu zvážili, aké sú
podmienky tranzitných krajín. Mali by v predstihu kontaktovať colné úrady prípadne
upozorniť na presný čas prechodu hraníc pri vstupe do schengenu alebo tranzitnej krajiny
aby neboli žiadne problémy. Tretie krajiny potrebujú certifikáty od štátnych veterinárnych
úradov. Prof. Dr. Schille vyzýva krajiny, aby skontrolovali, ktorá vakcína sa používa a či je
povolená . Pretože sa môže stať že tranzit nie je možný ( čo sa už i stalo ) .Gion Gross žiadal
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každého, aby verboval v svojej krajine.aby sme urobili v Dánsku peknú Europsku výstavu .
Podľa prezidenta G.Grossa bezchybnú organizáciu garantuje Willy Littau.
Europaschau 2021 sa nebude konať vo Welse ,ale v Tullne ako o tom informovali rakúsky
organizátori.
Europaschau 2024 sa bude konať 2024 v Prahe alebo v Brne Český svaz chovatelů požiadal
o presunutie termínu namiesto schválenej výstavy v roku 2030. Prezídium návrh podporilo
a Generálne zhromaždenie jednohlasne schválilo
Prezident tlmočil názor prezídia ,že o Európskej výstave na rok 2030 by sa malo hovoriť a
schváliť najskôr v roku 2021 z dôvodu veľkej pravdepodobnosti, že ludia,ktorý teraz
predkladajú žiadosť tam už v roku 2030 nemusia byť.
Nadchádzajúce výstavy sa teda budú konať: 2018 - 09.11. – 11.11. Dánsko
2021 19.11. – 21.11. Rakúsko , 2024 Česká republika , 2027 Holandsko .
15. Návrhy a želania
Urs Freiburghaus poukazoval na to, že inštitúcia Hydinársky dvor“ (Geflügelhof ) v meste
Sinsteden nie je dôležitý len pre Nemecko, ale že všetky krajiny môžu využiť jeho výskum.
Preto by ho rád podporil a spolu s BDRG a Geflügelhof poslali list všetkým krajinám, ktoré
žiadajú o finančnú podporu. Gion Gross túto myšlienku podporuje a zdôrazňuje význam
chovu hydiny v celej Európe.
16. Rôzne
Prezident vyzval všetkých účastníkov, aby do svojich spolkov priniesli informácie , ktoré
dostali, a aby o tomto zasadnutí informovali i špecializované orgány . (myslené štátne úrady
alebo veterinárne správy)
Okrem toho pozýval na pravidelné navštevovanie webovej stránky http://www.ententeee.com, pretože všetky dôležité informácie sú priebežne uverejňované. Takisto žiada o pomoc
generálnej tajomníčke prostredníctvom používania a udržiavania aktuálneho elektronickej
registrácie členstva.
Hans Schipper a Ernestin Grun sa na konferencii zúčastňujú naposledy a chceli by sa rozlúčiť
. Hans Schipper poďakoval za všetko a želá všetkým všetko najlepšie.
Gion Gross srdečne poďakoval všetkým za aktívnu účasť, ako aj za disciplínu, takže sa
dokázalo dokončiť naše jednanie v primeranom čase. Taktiež poďakoval za početné
pozvánky na akcie, ktoré akceptuje vždy, keď je to možné. Bohužiaľ nie vždy je pozvánka
doručená včas.. Čím skôr sa dostane pozvánka, tým väčšia je pravdepodobnosť, že môže
niekoho na túto udalosť delegovať. Poďakoval tiež za početné časopisy, ktoré mu boli
doručené a ktoré vždy číta s veľkým záujmom – i keď často nerozumie teší sa na nádherné
obrázky našich malých zvierat. Srdečne poďakoval nášmu priateľovi Willy Littau, ktorý
usporiadal toto stretnutie so svojim týmom príkladným spôsobom a tým dokázal, že sa
môžeme tešiť na dobre organizovanú európsku výstavu.
S potešením na záver konštatoval že počas dnešného jednania neboli žiadne námietky proti
jednaniu alebo priebehu hlasovania. Teší sa na nový rok EE a predovšetkým na Európsku
výstavu v Herningu, ktorá sa stane najväčším festivalom malých zvierat v Európe, kde
všetkých srdečne pozýva.
Jednanie sa skončilo o 11.45 a bolo ukončené aplauzom .
Správu spracoval Žuffa Peter
zástupca ČSCH a SZCH pri EE
člen Európskej štandardnej komisie pre hydinu EE
Gramaticky neupravené
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