Správa z generálneho zasadnutia EE - Billund 17. – 19. 9. 2021 DK
Dňa 17. až 19. 9. 2021 som sa ako novozvolený zástupca holubárskej sekcie SZCH po zomrelom
Petrovi Dobruckom zúčastnil generálneho zasadnutia EE v dánskom Billunde.
Cestoval som ráno 16. 9. mojim osobným vozidlom do Lučenca, kde pristúpila členka
štandardizačnej komisie EE pre morčatá a delegátka nášho zväzu pre morčatá pr. Eva Bednárová.
V popoludňajších hodinách sme v Ždániciach (CZ) pribrali na cestu zástupcu českého zväzu za
holuby Mgr. Bc. Alexandra Veselého. Cestu sme aj s prestávkami na odpočinok plánovali tak, aby
sme v Billunde boli 17. 9. v doobedňajších hodinách, nakoľko naša zástupkyňa pre morčatá mala od
obeda plánované rokovanie štandardizačnej komisie.
Samotné zasadnutie holubárskej sekcie prebehlo v sobotu v doobedňajších hodinách
s nasledujúcimi prerokovanými bodmi:
Prerokovanie záverov posledného gen. Zasadnutia v Trogire 2019.
Informácie zo zasadnutia predsedníctva EE, holubárskej komisie a štandardizačnej komisie 18. 9.
2021.
Zhodnotenie výstavnej sezóny poznačenej Covidom a predstavenie nahlásených európskych
špeciálok v roku 2021/2022 a 2023.
Informácia o zrušení školenia posudzovateľov 2021 a stanovení termínu 16. – 19. 9. 2022 Hotel
Pyramide vo Vosenderfe, Rakúsko.
Stav pripravovaného vzorníka EE plemien holubov.
Príprava EE výstavy v Kielcach 9. -14. 11. 2022.
Preškolenie posudzovateľov EE výstav minimálne raz za 5 rokov
V bode rôzne bolo oznámené negatívne stanovisko holubárskej komisie EE k požiadavke českého
zväzu o povolenie výnimky na posudzovanie holubov na EE výstavách starších ako 6 rokov na
niektoré bradavičnaté plemená a českého cíbika kropenky.
Podrobnejšie informácie budú podané na zasadnutí holubárskej ÚOK.
Poobedňajšie generálne zasadnutie prebehlo podľa programu a boli prednesené správy prezidenta,
tajomníčky a všetkých predsedov jednotlivých odborností.
Voľby potvrdili na ďalšie 2 roky vo funkcii prezidenta zväzu Giona Grosssa, za ekonóma Williho
Littaua, za víceprezidenta Ištvána Rohringera, namiesto odchádzajúcej tajomníčky na materskú
dovolenku Esther Huwiler bola zvolená Jeannine Jehl z Francúzska, za odstúpeného predsedu vet.
komisie a welfare Prof. Dr. Hans-Joachim Schilleho bol zvolený Drs. Erik Apperlo, za kontrolóra Tom
Laming.
Ďalej bola prijatá smernica pre organizovanie EE výstav s doplnkom o priznaní 2 kójí pre organzácie
s viac ako 2.000 zvieratami.
Vystúpil aj zástupca poľského zväzu p. Pajka s prejavom o vysokej odhodlanosti zorganizovania EE
výstavy v Kielcach 2022, ale aj s podmienkou, že ekonomická návratnosť sa zabezpečí iba účasťou
minimálne 16.000 zvierat.
Hlasovaním bol prijatý nový člen EE a to San Maríno so sekciou holuby.
Vystúpili aj zástupcovia z Bosny a Hercegoviny s predstavením budúceho riadneho generálneho
zasadnutia 25. – 28. 5. 2022 v Mostare.
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