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Vážené kolegyne posudzovateľky, kolegovia

 

Tak, ako sme Vás už v priebehu predchádzajúcich dvoch rokov informovali dostalo sa nám cti a

zorganizovať  medzinárodný seminár  posudzovateľov hydiny Entente Europeénne .  

Vám  dovoľujem oznámiť, že spolu s

chovateľov  privítame v krásnom meste Trenčín

 

S potešením potvrdzujeme, že medzinárodný seminár pre 

11. do 13. septembra 2020 v Trenčíne v

technicky a personálne zabezpečuje   Slovenský klub chovateľov husí a

My a naši partneri sa tešíme na stretnutie 

hydiny a pomôže nám všetkým štandardizovať 

 

Súčasná situácia nám už umožňuje zorganizovať naše stretnutie, ktoré pripravujeme už 2 roky. Báli sme sa 

problémov s Covid 19, ale tešíme sa, až vás privítame v Trenčíne.

 

Pripravili sme skvelý program, ktorý sme predstavili 

ospravedlnil  niektorí prednášajúci ale zabezpečili si  

pripravili svoje príspevky, ktoré zlepšia naše odborné vzdel

 

Seminár bude mať  teoretickú a praktickú časť. 

plemien  i na   zoo veterinárnu prevenciu

plemená , národné plemená nášho regiónu 

účastníkmi seminára s dohľadom a poradenstvom lektorov.

 

Ako viete v najbližšom období sa v našich okolitých krajinách budú  konať  Európske výstavy 

posudzovateľov založený na delegácii 

medzinárodnom školení a  praktická previerk

medzinárodných školeniach je tiež   jednou z

Je pre nás cťou privítať nielen členov EE, ale aj 

 

Tešíme sa s Vami od 11. septembra do 13. septembra 2020 na prežitie  pekných a poučných dní v

 
Entente Europeénne                                                          
Dr. Andy Verelst                                                                                                        
predseda sekcie hydiny,                                                                                   
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POZVÁNKA 

kolegovia posudzovatelia adepti a priatelia chovatelia 

priebehu predchádzajúcich dvoch rokov informovali dostalo sa nám cti a

zorganizovať  medzinárodný seminár  posudzovateľov hydiny Entente Europeénne .  Ako poverený organizátor  si 

spolu s našimi partnermi vás v mene Entente Européene 

privítame v krásnom meste Trenčín na Slovensku. 

S potešením potvrdzujeme, že medzinárodný seminár pre posudzovateľov  a chovateľov hydiny EE sa bude konať od 

v priestoroch dopravnej akadémie . Organizáciu, prípravu a priebeh seminára 

Slovenský klub chovateľov husí a kačíc a  ZO SZCH Trenčianske

My a naši partneri sa tešíme na stretnutie a skutočnosť, že náš seminár bude obohatením pre medzinárodný chov 

štandardizovať a zosúladiť našu prácu v národnej a medzinárodnej oblasti.

umožňuje zorganizovať naše stretnutie, ktoré pripravujeme už 2 roky. Báli sme sa 

problémov s Covid 19, ale tešíme sa, až vás privítame v Trenčíne. 

Pripravili sme skvelý program, ktorý sme predstavili už na stretnutí v Mijas. Vzhľadom na situáciu s

ospravedlnil  niektorí prednášajúci ale zabezpečili si  alternatívu . Vysoko rešpektovaní medzinárodní 

svoje príspevky, ktoré zlepšia naše odborné vzdelanie  a budeme ich môcť využiť pri našej ďalšej práci. 

teoretickú a praktickú časť. Teoretická časť ( prednášková s prezentáciami) 

prevenciu v chove hydiny  . Praktická časť bude  bude zameraná na prezentované 

nášho regiónu  a veľmi dôležité praktické  hodnotenie 

poradenstvom lektorov. 

našich okolitých krajinách budú  konať  Európske výstavy 

materského zväzu   a potvrdení  členmi medzinárodnej Jury  .Účasť na 

previerka na ňom  je tiež jednou z podmienok, ktorá

ch je tiež   jednou z podmienok  udelenia  štatútu EE posudzovateľ.

Je pre nás cťou privítať nielen členov EE, ale aj zástupcom viacerých  kandidátskych krajín

Tešíme sa s Vami od 11. septembra do 13. septembra 2020 na prežitie  pekných a poučných dní v

Entente Europeénne                                                                                                            Peter Žuffa
                                                                                                      za  organizátora seminára

                                                                                          zástupca SZCH 

. 

priebehu predchádzajúcich dvoch rokov informovali dostalo sa nám cti a zodpovednosti 

Ako poverený organizátor  si 

vás v mene Entente Européene a Slovenského zväzu 

a chovateľov hydiny EE sa bude konať od 

Organizáciu, prípravu a priebeh seminára 

ZO SZCH Trenčianske Stankovce . 

obohatením pre medzinárodný chov 

našu prácu v národnej a medzinárodnej oblasti. 

umožňuje zorganizovať naše stretnutie, ktoré pripravujeme už 2 roky. Báli sme sa 

Vzhľadom na situáciu s Covid 19 sa nám  

Vysoko rešpektovaní medzinárodní  lektori pre nás 

a budeme ich môcť využiť pri našej ďalšej práci.  

prezentáciami) bude zameraná okrem 

bude zameraná na prezentované 

hodnotenie  prezentovaných  zvierat  

našich okolitých krajinách budú  konať  Európske výstavy ,kde je výber 

medzinárodnej Jury  .Účasť na 

podmienok, ktorá sa berie v úvahu. Účasť na 

udelenia  štatútu EE posudzovateľ. 

kandidátskych krajín . 

Tešíme sa s Vami od 11. septembra do 13. septembra 2020 na prežitie  pekných a poučných dní v Trenčíne. 

Peter Žuffa 
za  organizátora seminára 
zástupca SZCH a ČSCH v EE 
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                   Vážení priatelia, v prílohe  prikladáme prihlášku s

Prosíme  vás, aby ste  prihlášku vyplnili správne

pomôže zvládnuť prípravu  seminára. 

 

K platbe účastníckeho poplatku.  

Účastníci, ktorí budú  budú delegovaní  cez materské zväzy ( SZCH,ČSCH ....) 

s uvedeným konkrétnych mien v správe pre 

 

Zásah vyššej moci.  

V prípade že bude musieť byť podujatie zrušené z

nákladov . 

 

 

 

Radi odpovieme na všetky vaše otázky e

 

 

 

Príloha: 

 

Kontaktné informácie: 
 
Žuffa Peter         tel: +421905744599,   E-
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prílohe  prikladáme prihlášku s uvedenými podkladmi a program.

správne, a včas odoslali ( 15 .8.2020  ) spolu  s potvrdením platby 

budú  budú delegovaní  cez materské zväzy ( SZCH,ČSCH ....) môžu použiť spoločnú 

správe pre prijímateľa . 

prípade že bude musieť byť podujatie zrušené z dôvodu Covid 19, budú poplatky  vrátené  po odrátaní adekvátnych 

-mailom alebo telefonicky. 

-mail: zuffap@stonline.sk 

program. 

potvrdením platby čo nám 

môžu použiť spoločnú platbu, ale 

dôvodu Covid 19, budú poplatky  vrátené  po odrátaní adekvátnych 

S pozdravom Žuffa Peter  

 poverený organizáciou  


