Správa zo zasadnutia sekcie hydiny
Európskeho zväzu chovateľov
Entente Européenne
Kolding / Dánsko 11.05.2018
Zasadnutia odborných sekcií EE sú výročným
jednaním zástupcov členských krajín Európskeho
zväzu chovateľov Entente Européenne (EE) z
každej odbornosti .
To samozrejme platí i pre hydinársky odbor .
Tieto zasadnutia sú súčasťou trojdňového maratónu rokovaní v rámci celého mítingu
,ktoré predchádzajú generálnemu zasadnutiu Entente Européenne EE. V roku 2018 sa
tento míting konal v Dánskom kráľovskom meste Holding .
Na tohtoročnom stretnutí sekcie sa zúčastnili zástupcovia 19. členských krajín,ktorý sa
postupne predstavili
B,NL,ESP,I,F,
,CRO,SLO,D,DK,A,LX,
CH,LT,BG,HU,SRB,RO,
SK,CZ, a ako hostia
žiadatelia o členstvo
zástupcovia
z
Turecka . Slovenský
zväz chovateľov a
Český svaz chovatelů
zastupoval
Žuffa
Peter .
Rokovanie sekcie hydiny zahájil jej predseda Dr.A Verelst . Pri svojich úvodných slovách
vyzval prítomných aby chvíľkou ticha venovali spomienku na zosnulého W.
Riebniegera bývalého predsedu sekcie hydiny . Vo svojej otváracej reči privítal
prítomných delegátov ,a vyjadril spokojnosť s účasťou. Zvlášť privítal zástupcom
poriadajúcej krajiny teda zástupcov Dánskeho zväzu , .a zástupcov z Turecka ,ktorý
podali žiadosť o členstvo v sekcie hydiny . Vyzval, prítomných, aby sa zoskupili podľa
znalostí jazyka.
Do Angličtiny tlmočil U.Lochmann , do Francúzštiny M. Bovet .
Po kátkom predstavení sa zástupcov zúčastnených krajín pokračovalo jednanie podľa
avizovaného programu .
Prvým bodom bolo potvrdenie protokolu z jednania sekcie v Eger z 26.5.2017.
Reglement bol jednohlasne schválený .
Rokovanie pokračovalo informáciou o školení posudzovateľov v Doorne 2017
a správou zo zasadnutia Europskej štandardnej komisie v Doorne . Urs Lochmann
vyzdvihol vysokú úroveň prípravy a priebehu školenia ( pozn. O školení som Vás
informoval v predchádzajúcich správach.)
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Následným bodom bola správa z jednaní prezídia EE vo februári v Koldingu ,ktorú
predniesol Dr. Andy Verelst . Hlavné body jednaní boli zamerané na prípravu
nastávajúcej Europskej výstavy,kde sme boli informovaní o stave príprav . Dôležitým
bodom nielen pre našu sekciu je prijatie nových členov . Žiadosti o vstup majú do našej
sekcie : podané Portugalsko ,Srbsko a Turecko. Žiadosti Portugalska boli zamietnutá pre
nedostatočné podklady a o pochybnosti o činnosti . Srbsko je v inej situácii . V tejto
krajine je niekoľko spolkov ,ktoré už niekoľko rokov nespolupracujú. Tieto musia
podpísať spoločné komuniké o založení spoločného tzv. zastrešujúceho zväzu .Až potom
bude prijatie schválené
Turecko , krajina s relatívne mladou históriou
organizovaného chovatelstva .avšak s tempo naberajúcimi
obrátkami . V krajine je jedna Federácia TSHF,ktorá
združuje viac ako 20 regionálnych organizácií . TSHF
poriada
semináre
pre
chovateľov
a kurz
pre
posudzovateľov na ktorom spolupracujem . V Istanbule sa
v Januári konala historicky prvá národná výstava,kde som
mal tú česť spolu s pr.Tadeášom Jokielom posudzovať.
Prezídium doporučuje GZ schváliť prijatie Turecka ako
člena EE.
S členstvom v EE súvisí i menej nepríjemná záležitosť a to je skončenie členstva. Fínsko
nemalo zaplatené 2 roky členstvo a nebolo príliš aktívne.K termínu však poplatok
zaplatili a zostali členmi EE. Ruský zväz VOLP však napriek výzvam o nezaplatení
príspevkov za posledné 3 roky a i slabej činnosti svoje povinnosti nesplnil a preto bolo
členstvo ukončené .Ďalšínmi témami rokovania prezídia boli registračné krúžky . Nie
všetky členské krajiny berú obrúčky od jednoho výrobcu ,a preto je i odtieň príslušnej
farby často iný . Samozrejme že každý producent si svoju „ receptúru“ chráni a to
i spôsob miešania konkrétneho odtieňa. Prezídium informuje že je na každom zväze od
ktorého výrobcu krúžky odoberie a pri posudzovaní nesmie byť na odtieň braný zreteľ .
Dôležité je správny popis obrúčky . Sponzoring bol ďalšou témou. V súčastnosti má EE
tzv .zlatého, strieborného a bronzového sponzora .Väčšinou jednaní so sponzormi má
čestný prezident EE. Urs Freiburghaus .
Špeciálne Európske výstavy boli ďalšou témou jednania prezídia .Tu sa hovorilo
o tom,že nie všetci organizátori odviedli požadovaný schválený poplatok do kasy EE. Čo
sú určite za všetky výstavy nemalé peniaze . Poriadatelia sa vyhovárajú ,ale tieto
poplatky ( 0,5O € za zviera) predsa platí vystavovateľ pre ktorého táto suma určite
nieje likvidujúca a za motiváciou pre každého to stojí . Andy Verelst informoval ďalej
o jednaniach prezídia ohľadne návrhu navýšenie členských ročných poplatkov zo 110
na 150 €. Tieto navýšenia budú slúžiť hlavne na činnosť štandardných komisií .Ďalej vo
svojej správe informoval o zasadnutí prezídia 10.mája tiež tu v Koldingu . Hlavnými
bodmi bola opäť Europska výstava. Prezídium navštívilo výstavné haly , opäť sa
rokovalo o prijatí nových členov v sekcii hydiny ( Turecko ) a situácii v problematických
krajinách kde sú viaceré zväzy.( Srbsko, Rumunsko )
Ako uviedol Dr. Verelst na pôde prezídia je naša sekcia braná ako tá najaktívnejšia
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Rokovanie sekcie pokračovala informáciami z „Rady pre veterinu a ochranu zvierat
EE „ ,ktorú predniesol jej predseda prof. H.J.Schille. informoval o tom že členka komisie
p. Helmans bola nahradená
novou členkou , pani,ktorá je
členkou Europskej rady pre
Influenzu,ktorá nám bude velmi
nápomocná pri riešení našich
problémov
.
Prof.Schille
informoval,
že
následky
tohtoročnej „ influeznej sezóny
„ neboli také drastické, ako
v sezone 2016-2017. Premietlo
sa to hlavne na odchovoch,ktoré
boli ovela nižšie. Dôležité sú
jednania
o veterinárnych
podmienkach na Europsku výstavu v Herningu. Stále sa jedná s Dánskymi úradmi
a úradmi v EU . Pravdepodobvne budú schválené podmienky rovnaké ako na poslednej
výstave v Métach ,s povinnou vakcináciou proti pseudomoru ale s tým, že zvieratá
s krajín bez vakcinácie proti pseudomoru ( Newcastlova choroba ) budú vystavené
v samostatnej hale . Zvieratá i našich vystavovateľov bude musieť sprevádzať
potvrdenie od miestneho veterinára,že zvieratá boli vakcinované proti pseudomoru a sú
klinicky zdravé. Samozrejme ,že zvieratá mimo Schengenského priestoru budú musieť
mať ešte oficiálny certifikát platný pre vstup do Schengenua tranzit cez jednotlivé
krajiny . Na záver svojej správy prof.Schille vyzval na väčšiu spoluprácu a tlak na úrady
v jednotlivých krajinách . Informoval že práca na pôde EU je veľmi intenzívna . Požiadal,
aby každá krajina priebežne informovala o stave veterinárnej situácie
a to
prostredníctvom oficialnej správy od štátneho úradu .Taktiež prizvukoval,že každý zväz
by mal mať svoju veterinárnu komisiu .
Rokovanie sekcie pokračovalo bodom o Špecialnych Europskych výstavách .Na týchto
výstavách bolo spolu vystavených 4815 zvierat . Informoval o presných číslach podľa
výstav a plemien . Jedným s problémou je to, že organizátori vo všeobecnosti udelujú
velmi veľa Europskzch titulov,ale i napriek tomu že nesplňajú na udelenie podmienky.
Ďalej informoval o pripravovaných výstavách v roku 2019. Podľa reglemntu sa počas
výstavnej sezóny keď sa koná všeobecná Europska výstava špeciálne výstavy nekonajú.
Rokovanie sekcie navštívil prezident EE Gion Gross a generálna sekretárka Esther
Huwiler . President vo svojom príhovore vyzdvihol dobrú prácu sekcie a jej
štandardnej komisie ,vyjadril potešenie z účasti na rokovaní. Vyzval na propagáciu
Europskej výstavy v Herningu, Generálna sekretárka Esther Huwiller sa vo svojom
príhovore venovala administratívnym záležitostiam ,a to hlavne elektronickej registrácii
a aktualizáciou údajou zo zväzou .
Europsky štandard pre hydinu bol ďalším bodom rokovania sekcie .Tu predseda
sekcie hovoril o tom, že i keď máme „ Standard fuer Europa „ ( nemecký štandard )
,ktorý je dosial platný nieje to to isté . V Sarajeve 2014 bol schválený projekt
Europskeho štandardu ,ktorý je pre všetky plemená všetkých členských krajín . Je to
štandard všetkých národných plemien,ktorý je na základe spracovania a následnej
verifikácie od členskej krajiny schválený. Je to asi 580 plemien . pri medzinárodných
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plemenách je štandard upravovaný a schvalovaný ESKG . Europsky štandard je archívna
dokumentácia ESKG v elektronickej podobe pdf formátu .Nieje to zatiaľ kniha ,ktorá
môže byť položená na stôl. Pred výstavou v Herningu by mal
byť už pripravený blok spracovaných plemien.
Rokovanie sekcie pokračovalo voľbou predsedu ESKG
Europskej štandardnej komisie pre hydinu . Urs Lochman (
CH) samozrejme na radosť všetkých delegátov prejavil
záujem pokračovať vo svojje funkcii .Túto funkciu vykonáva
už od roku 1995 . Žiadny iný protikandidát nebol. Plénum
jednohlasne hlasovaním rozhodlo že Urs Lochman sa stal predsedom ESKG .
Medzinárodné školenie posudzovateľov ,ktoré sa bude konať v Oksbol 14-16 .9.2018
bolo ďalším bodom programu . Urs Lochmann a A Verelst informovali o bodoch
školenia .Ako prizvukovali,je potrebné,aby sa školenia zúčastnili hlavne delegovaný
posudzovatelia na Europsku výstavu. Willy Littau odovzdal materiály ku školeniu .
Nadchádzajúce medzinárodné školenia boli ďalšim bodom programu . Na rok 2019
bola podaná prihláška zo španielskeho zväzu . Školenie sa bude konať iba pre
hydinárov v termíne 20-22 IX.2019 40 km od mestečka Malaga . Oblasť je veľmi dobre
dostupná letecky a to v priaznivých cenách z väčšiny letísk v Europe .
V roku 2020 sa bude medzinárodné školenie konať na Slovensku v Trenčíne v termíne
11-13 september 2020 .
V roku 2021 sa bude konať v Rakúsku nakoľko sa tam koná i europska výstava .
Generálne zasadnutie a niektoré body jeho programu boli samozrejme taktiež
súčasťou jednania sekcie .Konkretne sa hovorilo o prijatí nových členov do našej sekcie .
Situácia v Srbsku , Situácia v Rumunsku ale i nepríjemná záležitosť s Ruskom ,kde
dochádza k zrušeniu členstva VOLP. Hovorilo sa o navrhovaných zmenách vo
financovaní štandardných komisií .O návrhu na navýšenie ročných poplatkov do EE
A samozrejme o nadchádzajúcej Europskej výstave.
Správu o činnosti Europskej štandardnej komisie predniesol jej predseda Urs
Lochmann kde zhrnul závery jednaní ,a to práce na Europskom štandarde kde je
hotových po poslednom sedení ESKG cca 160 plemien . Plemená budú po verifikácii
digitalizované . Cieľovým dátumom by mal byť Herning . Referoval o zmenách
a úpravách v štandardoch . o dobrej spolupráci z BZA . Taktiež opäť informoval
o uznávacích konaniach, ktoré budú v Herningu,kde musí byť vystavené požadované
množstvo zvierat v požadovanej kvalite
.Znova informoval o závere o oddelení
wyandotiek na original wyandotku a nemeckú wyandotku a zároveň informoval
o zmene hmotnosti zdrobnelých nemeckých wyandotiek na
1600 g u kohúta a 12OO g u sliepky. Informoval o začatí
registrácie „ Krivozobej bojovej husi „ čo je medzitypom
Tulskej a Komogorskej husi
chovanej a rozšírenej
v Europe . Pokračoval i nformáciou o začatí registrácie „
Východoeuropskej hrbolovej husi „ ( obr) ,čo je vlastne
ťažký typ Cholmogorskej husi s kýlom,ktorý bol iniciovaný
P. Žuffom spoločným komunikátom 6 krajín EE. Referoval
o prebiehajúcich jednaniach týkajúcich sa Sanjackého
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speváka , kde musí žiadosť podať krajina pôvodu. Taktiež sa hovorilo o záveroch
s formou a typom chochola a chochlíka u hodvábničiek ,kde sa požaduje chochlík ( EEschopf).
Vzdelávanie posudzovateľov bolo ďalšou témou na jednaní sekcie . V tejto súvislosti
predsedasekcie hovoril o tom že v EE máme niekoľko nových členských krajín kde ešte
nemajú svojich posudzovateľov a vzdelávací systém je v začiatkoch. Tieto krajiny
samozrejme využívajú pri posudzovaní a vzdelávaní posudzovateľov a rektorov zo
zahraničia ,ktorý sa zúčastnujú výstava seminárov . Ako príklad spomenul práve
Turecko,kde sa konali už 4 semináre a prvá národná výstav, a kde prebieha systém
vzdelávania nielen adeptov na posudzovateľov ale aj chovateľov,ktoré tam vedie P.
Žuffa . Prácu P. Žuffu vyzdvihol i na vzdelávaní vo viacerých krajinách východnej
Europy . dr. Verelst tu hovoril o tom,že treba myslieť dopredu. V tej súvislosti spomenul
Europsku výstavu 2021 v Rakúsku a 2024 v Českej republike ,kde bude určite veľká
účasť chovateľov z východného bloku a taktiež tu bude i pravdepodobne nárokovosť
posudzovateľov z týchto krajín .
Europska výstava Herning bola ďalším bodom rokovania W.Littau-riaditeľ výstavy
informoval prítomných o stave príprav Európskej výstavy a o mieste konania
tohtoročného školenia posudzovateľov.
V súvislosti s výstavou informoval o tom,že všetky
tlačoviny a správy budú na stránke Europskeho zväzu .
www.entente-ee.com
a na stránke výstavy www.europaschau2018.eu
Opäť
prizvukoval,
že
všetko
bude
riešené
prostredníctvom kontaktných osôb. Vyzval na dôkladné
vypísanie formulárov . Kontaktné osoby ,ktoré boli
z jednotlivých krajín prítomné
obdržali podklady
a tlačivá v papierovej forme .a propagačné materiály .
Vyzval prítomných, aby boli dôsledný a dodržiavali
termíny ,čo umožní kvalitné zvládnutie príprav a
priebeh .
V súvislosti s Europskou výstavou vystúpil i A. Verelst predseda sekcie ,ktorý hovoril
v súvislosti s posudzovaním. Dôležité je správne vyplnenie prihlášky ,kde treba názov
plemena vyplnovať tzv EE názov uvedený v zozname plemien a farebných rázov . ( tu
sú zodpovedné kontaktné osoby) Plemeno,ktoré nieje v zozname nebude na výstave
hodnotené s výnimkou novouznávania. Ďalej hovoril o posudzovaní ,kde bud epodľa
reglementu 160 ks na posuzovateľa . Posudzovateľ musí ovládať oficiálny jazyk .
Navrhnutý a delegovaný posudzovatelia budú potvrdený členmi Jury . ( predseda ESKG
a predseda sekcie ) Okrasná hydina bude vystavená v sekcii hydiny .japonské prepelice
budú vystavené jednotlivo
V rámci výstavy bude prebiehať i uznávacie konanie . Z minulého uznávania je tu rest
Polská Zámocká kura ( Czubatka dworska) a Polská malá kura ( Karzelek Polski)
V bode rôzne sa diskutovalo o novom čísle Buletínu ESKG .O vzdelávaní v krajinách .
Prezentovaná bola historicky prvá výstava hydiny v Tureckom Istanbule ,kde som
hovoril o prípravných prácach priebehu posudzovania a samotnej výstave ,
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Rokovanie sekcie ukončil predseda sekcie dr. Andy Verelst . Poďakoval prítomným
delegátom za konštruktívne a disciplinované jednanie . Zaželal príjemné absolvovanie
generálneho zasadnutia , úspešné odchovy , úspešnú sezónu s prianím skorého videnia
na školení v Oksbol a na Europskej výstave v Herningu
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
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