Európska federácia pre živočíšnu produkciu (European Federation for Animal Science)
Francúzsky: Fédération Européenne de Zootechnie;
Nemecky: Europäische Vereinigung für Tierwissenschaften;
Taliansky: Federazione Europea di Zootecnia);
EAAP je medzinárodná mimovládna organizácia, ktorej cieľom je zlepšovanie znalostí a diseminácia
výsledkov výskumu v chove hospodárskych zvierat. Členstvo je otvorené pre pracovníkov vedy
a výskumu, pracovníkov plemenárskych služieb ako aj výkonných a administratívnych pracovníkov.
Asociácia bola založená v Paríži v roku 1949 s centrálou v Ríme, Taliansku. V minulosti bola
organizácia známa pod názvom European Association for Animal Science.
EAAP je spoluzakladateľom a spoluvlastníkom vedeckého časopisu Animal, vydávaného Cambridge
University Press.

Asociácia bola založená v Paríži počas 5 medzinárodného kongresu pre živočíšnu výrobu. Inaugurácia
sa konala dňa 8. novembra 1949. Hoci bola asociácia zameraná na oblasť Európy, zakladajúcimi
členmi boli Rakúsko, Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Nemecko, Irán, Maroko, Holandsko, Španielsko,
Švajčiarsko a Tunisko a teda pokrývala čiastočne Afriku a Áziu. V súčasnosti sú členmi krajiny Európy
a oblasti Stredomoria.
Deklarovaným cieľom asociácie je „prezentovať zlepšenie, organizáciu a pokrokovú prax v oblasti
živočíšnej výroby na základe výsledkov výskumu, aplikácie vedeckých poznatkov a spolupráce medzi
národnými asociáciami a združeniami, vedcami a odborníkmi členských krajín“.
Vízia
-

byť organizáciou zastrešujúcou všetky združenia v oblasti živočíšnej produkcie v Európe
byť lídrom v oblasti diseminácie vedeckých poznatkov v oblasti živočíšnej produkcie
v Európskom výskumnom priestore

-

byť reprezentantom Európy v oblasti živočíšnej produkcie vo svete
byť najdôležitejšou komunikačnou sieťou v oblasti živočíšnej produkcie, jej interakcii
s potravinárskym priemyslom, verejnosťou a politickými činiteľmi
byť miestom v Európe kde mladý vedci po prvý krát prezentujú svoje výsledky iným vedcom

Pre naplnenie cieľov a vízie je strategicky dôležité z pohľadu EAAP:
-

zvýšiť zapojenie mladých vedeckých pracovníkov do života EAAP
posilniť súdržnosť členov federácie
rozšíriť disemináciu vedeckých a technických výsledkov
prezentovať živočíšnu produkciu a pomáhať jej
pokračovať vo zvyšovaní vedeckej úrovne výročných kongresov
posilniť prítomnosť federácie v Európskych projektoch
zvýšiť prepojenie s priemyslom
zvýšiť prepojenie s verejnosťou
zvýšiť efektivitu riadenia EAAP

Slovensko v EAAP reprezentujú:
prof. Ing. Radovan Kasarda, PhD.
– predseda pracovnej skupiny pre strednú a východnú Európu
– člen vedeckej komisie pre precízne farmárstvo
Ing. Ondrej Hanušovský, PhD.
– člen výboru Young Club

V prípade záujmu o členstvo sa registrujte:
http://www.eaap.org/individual-members/how-to-apply/
http://www.eaap.org/presentation/young-club/

Websites: www.eaap.org / www.waap.it
Follow us on Facebook and Twitter

Next EAAP annual meeting will be in Ghent (Belgium) 26-30 August 2019
2020 EAAP annual meeting will be in Porto (Portugal)
2021 EAAP annual meeting will be in Davos (Switzerland)
2022 EAAP annual meeting will be in Florence (Italy)
2023 EAAP annual meeting will be in Lyon (France)

