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Výzva na vyplnenie priloženého dotazníka 
 

Vážení členovia Zväzu, vážení chovatelia, 

snahou nás všetkých je, aby nám naše holuby prinášali radosť a boli úspešné v pretekoch holubov. 

Tento cieľ sa dá dosiahnuť  jedine vtedy, keď sú holuby zdravé a neohrozujú ich rôzne infekčné 

choroby. Žiaľ v poslednom čase,  hlavne pri pretekoch mladých holubov sa stretávame s chorobou 

mladých holubov a nemocami, ktoré sú spôsobené rotavírusmi. 

Tejto problematike sa venuje na Slovensku spoločnosť Pharmagal-Bio s.r.o. Firma so sídlom 

v Nitre, SR, ktorá je výrobcom vakcín a autovakcín pre veterinárne použitie. 

V súčasností jedným z výsledkov ich práce je úspešná izolácia niekoľkých kmeňov rotavírusu 

holubov, ich molekulárno-biologická a genetická analýza a následná úspešná kultivácia. Ich 

práca vyústila do prípravy bivalentnej vakcíny s pracovným názvom Columbi RP 

(Rota/Paramyxo). Testovanie neškodnosti a účinnosti novej vakcíny v laboratórnych 

a terénnych pokusoch prinieslo až nad očakávanie excelentné výsledky. 

Na základe týchto, doposiaľ dosiahnutých výsledkov sa reálne dá domnievať, že rotavírusové 

ochorenie mladých holubov je možné úspešne riešiť pomocou nimi vyvinutej inaktivovanej 

vakcíny. Je potrebné pracovať na  príprave kompletnej registračnej dokumentácie, na ktorej sa 

už intenzívne pracuje. Registrácia vakcíny je proces náročný a zdĺhavý a môže trvať aj 

niekoľko rokov. 

V snahe riešiť konkrétnu zdravotnú situáciu v chovoch a pomôcť chovateľom sa hľadajú 

dočasné riešenia. Cieľom je legálny, štátnymi orgánmi, respektíve príslušnou národnou 

autoritou schválený program ochrany chovov pomocou bivalentnej vakcíny s pracovným 

názvom Columbi RP do času, keď bude úspešne ukončený štandardný proces registrácie 

novej vakcíny. 

Pri hľadaní takéhoto riešenia môžu byť nápomocní aj samotní chovatelia poštových holubov 

tým, že z chovov v SR sa získajú relevantné informácie, ktoré budú podložené vyplneným 

dotazníkom. ( Dotazník tvorí prílohu výzvy ) 

     Z vyššie uvedených dôvodov žiadam funkcionárov všetkých OZ CHPH, aby pri 

preberaní holubov na CV (4. 1. 2019) odovzdali desať dotazníkov vyplnených členmi ich 

OZ.  

     Na základe informácií uvedených v dotazníkoch, ktoré sa sumárne vyhodnotia, získame 

dôležitú informáciu o zdravotnej, nákazovej a epizootologickej situácii vyvolanej 

rotavírusovou infekciou. 

Získané informácie nám umožnia osloviť kompetentné autority Slovenskej republiky a hľadať 

optimálne riešenia. 

Za presné a hodnoverné spracovanie dotazníkov vopred ďakujem. 

 

S pozdravom 

                                                                                RNDr. Daniel Dudzik, prezident SZ CHPH  

 

Príloha: Dotazník – prosíme vytlačiť z webovej stránky SZCHPH 


