
 
 
 

Výročná správa za rok 2017 
Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Úvod 
 

Aj v roku 2017 sme pokračovali v tradičných aktivitách nášho občianskeho združenia. Išlo 
hlavne o zimné sčítania netopierov na zimoviskách, čistenie guána (trusu netopierov) 
v podkroviach kostolov a iných typoch budov, starostlivosť o nájdené zoslabnuté netopiere, 
riešenie konfliktov s netopiermi v budovách a iné. Zahájili sme realizáciu medzinárodného 
projektu podporeného cez Visegrad Grant. V tomto roku neboli realizované Malé členské 
projekty. Naša členská základňa sa rozšírila o dvoch nových členov.  
 

Praktické opatrenia na ochranu netopierov v podkroviach 
a kostoloch 

 
Čistenie podkrovia evanjelického kostola v Ratkovej od guána - 27. októbra 2017 sa nám 
v priebehu troch hodín podarilo naplniť 40 vriec guánom, čím sme odbremenili kamenné 
klenby o vyše pol tony váhy. Guáno poputuje do mnohých záhrad na rôzne miesta Slovenska 
- dopyt po tomto kvalitnom hnojive je veľký. 
 
Čistenie kostola v Blhovciach (P. Bačkor) – v apríli 2017 sme v malej obci Blhovce (okr. 
Rimavská Sobota) realizovali dobrovoľnícke čistenie kostola od guána. Spolu sme naplnili 30 
vriec guánom. Vďaka za realizáciu patrí pánovi správcovi farnosti v Hodejove (Mgr. Zoltán 
Oravecz), pani Molnárovej – kostolníčke v obci Blhovce za pomoc, ústretovosť a trpezlivosť 
pri realizácii. Dopravu a materiál zabezpečila firma OTONYCTERIS s.r.o. 
 

Projekty 2017 

„Pre rozmanitejšiu prírodu” 
INTERREG V-A SK-CZ/2016/04  
Stav projektu: podaný, neschválený 

Stručný popis projektu: Projekt rieši obnovu lokalít poškodených rôznymi druhmi ľudskej 
činnosti (intenzívne poľnohospodárstvo, bývalý vojenský priestor s environmentálnymi 
záťažami) na slovenskej aj českej strane. Na týchto plochách by sa mali zregenerovať 
biotopy, ktoré sa tam v minulosti vyskytovali. Po revitalizácii sa z nich opäť stane ekologicky 
hodnotné územie a časť z nich bude využitá na prezentáciu prírodných hodnôt pre širokú 
verejnosť. Obnova zazemnených plôch mokradí, vybavenia záchranných staníc, alebo 
vytváranie úkrytov je zamerané na zlepšenie životných podmienok živočíchov (netopiere, 
široké spektrum fauny viazanej na vodné prostredie a i.) v prostredí ovplyvneným človekom s 
rôznou intenzitou. Mapovanie výskytu rakov, netopierov a monitoring vtákov vyplní dieru v 
poznaní o živote týchto druhov.  

Medzinárodné Noci netopierov 2017 
 

08. 2017 – Druhá Noc netopierov v Bojnickej ZOO (P. Bačkor)- Akcia pre širokú 
verejnosť zameraná hlavne na ,,búranie mýtov“ a ,,odhalení tajomstiev“ z ich života. Naša 
spoločnosť ako organizátor prezentovala v dvoch blokoch o tom, ako je to stými netopiermi v 
skutočnosti. 



Na akcii sa zúčastnilo približne 50 záujemcov z radov dospelákov, ale aj detí.  
 
08. 2017 veľmi úspešná bola Noc netopierov v priestoroch Červeného kláštora, ktorej sa 
zúčastnilo takmer 200 návštevníkov. Pivnicu kláštora využíva k reprodukcii samičia kolónia 
podkovárov malých, počas Noci netopierov sme sledovali výlet kolónie a zabezpečili aj 
odchyt jedincov. Prednášku o netopieroch pripravil Martin Ceľuch, o envirovýchovné aktivity 
pre deti sa postarala Margaréta Malatinová. 
 
13. septembra 2017 (M. Ceľuch, M. Hrivňak)  Prvá noc netopierov v Michalovciach - v 
spolupráci so Zemplínskym múzeom v Michalovciach sme zrealizovali noc netopierov. Na 
programe boli už od 17:30 aktivity pre deti, ako bolo maľovanie na tvár a rôzne iné aktivity, 
cez ktoré sa deti hravou formou naučili základné informácie o netopieroch a prečo je potrebné 
ich chrániť. Dospelí účastníci si mohli pozrieť film Strážcovia noci.  Zlatým klincom 
programu bol odchyt netopierov, pri ktorom sa nám podarilo odchytiť jedného 
jedinca netopiera pobrežného (Myotis dasycneme).  
Reportáž RTVS si môžete pozrieť tu: 
https://www.facebook.com/spravy.rtvs/videos/1877775229149957/?hc_ref=ARTb4fXzj5rtw_
3Ijt438SclhjD-VkUqLngVwSCNVWDJG-EuNvug7PLSZKiVJoHon3w&pnref=story 

13. 9. 2017 -  11. Noc netopierov v Jasovskej jaskyni (Miroslav Fulín v spolupráci s Štátna 
ochrana prírody - Správa Jasovskej jaskyne, Štátna ochrana prírody - Správa NP Slovenký 
kras, Východoslovenské múzeum v Košiciach) 11. ročník už tradičného podujatia Noc 
netopierov v Jasove. Zúčastnilo sa jej 70 účastníkov, prevažne z radov mladých ľudí, 
školákov. 

Ostatná prednášková činnosť 
 

24. máj 2017: Prednáška s diskusiou o netopieroch a ich praktickej ochrane (D. Lobbová), 
Tabačka Kulturfabrik (Fabricafe), Košice 
 
jún 2017: Prednáška Nebojme sa netopierov (Radim Tomáš) – Mestská knižnica vo Svite. 
S viac ako 30 deťmi sme sa rozprávali o netopieroch, o ich výnimočných vlastnostiach, 
spôsobe života a význame pre prostredie a ľudí. Spoločne sme si ukázali ako funguje detektor 
na netopiere a ako v ňom znejú rôzne druhy netopierov. Videli sme, ako s chuťou sa kŕmi 
rehabilitovaná večernica pestrá a ako medzi sebou komunikujú raniaky hrdzavé. Na záver 
nasledovala diskusia a otázky. 
 
22. november 2017: Prednáška Střípky poznatků z cest za netopýry aneb kolik známe 
druhů netopýrů z Evropy a okolí? (Petr Benda), UPJŠ v Košiciach, Šrobárova 2, Košice 
 
08. december 2017- Vedecká kaviareň: Netopiere - živočíchy opradené tajomstvami, 
Elektrárňa Piešťany (Marcel Uhrin). Témou bolo poznávaním a výskumom netopierov na 
Slovensku, v Afrike, Číne aj ďalekej Ázii. 
 

Sčítanie netopierov na zimoviskách 

Na prelome januára/februára 2017 prebehlo tradičné zimné sčítanie netopierov v podzemných 
priestoroch v 27 orografických celkoch Slovenska na približne 230 lokalitách. Sčítanie sa 
koná pravidelne každý rok a vykonávajú ho členovia SON v jednotlivých regiónoch ich 



pôsobnosti. Výsledky budú priebežne zosumarizované do PDF prehľadu výsledkov zimných 
sčítaní.  
 
Nietoperek – rozsiahle podzemné bunkre z 2. sv. vojny (PL) – dvaja členovia Martin Ceľuch 
a Ján Rys sa zúčastnili medzinárodného sčítania netopierov na tejto významnej lokalite (7. 1. 
2017), sčítaných bolo vyše 35 tis. netopierov   
 

Rehabilitácia zranených a dočasne hendikepovaných živočíchov 
a prípady odborného poradenstva 

Prehľad najzávažnejších prípadov odborného poradenstva a rehabilitácie netopierov 
uvádzame tu. Ostatné väčšie riešené prípady sú zhrnuté v Prílohe na konci výročnej správy v 
Tabuľke 1: Zoznam riešených prípadov odborného poradenstva a záchrany netopierov. 
 

1) Záchrana raniakov hrdzavých na balkóne v Spišskej Novej Vsi (A. Hájková) - 
Priamo na dlažbe balkóna boli na viacerých miestach raniaky hrdzavé (Nyctalus 
noctula), samce i samičky v rôzne veľkých skupinkách. Spolu ich bolo 38 jedincov. S 
veľkou pravdepodobnosťou do priestoru balkóna spadol najskôr jeden jedinec, ktorý 
zúfalo hľadajúc cestu do voľného priestranstva hlasovými prejavmi zobudil a prilákal 
do pasce celú kolóniu. Balkón mohol byť pre raniaky pascou, keďže zábradlie lodžie 
bolo plastové a utesnené k hladkej fasáde. Vďaka nášmu zásahu nakoniec všetko 
dobre dopadlo. 
 

2) Záchrana kolónie večerníc malých v chatovej oblasti Zúgov - Nové Zámky (D. 
Lobbová) Potvrdili sme výskyt kolónie večerníc malých (Pipistrellus pipistrellus) v 
počte niekoľko desiatok až sto jedincov. Majiteľ malej murovanej chatky sa bál o osud 
netopierov kvôli plánovanej likvidácii chatky pred zimou. Žiaľ, v tomto prípade 
nebola pre kolóniu možnosť zachovania úkrytu. Demontovali sme krycie mriežky a na 
vletové otvory nainštalovali výpustné rúrky na vysťahovanie netopierov. Pri večernom 
výlete sa jedince cez rúrky dostali z úkrytu von a už sa nevedia vrátiť späť. Nakoľko 
sa plánujú búracie práce na chatke a bude výrazne pozmenené aj jej okolie, nebolo 
možné netopierom vytvoriť náhradu zaniknutého úkrytu. 

 
3) Záchrana netopierov v Michalovciach uviaznutých v dvojitom skle okna (Š. 

Danko, M. Danilák, Martin a Ján Riníkoví) - za dvojsklom okna administratívnej 
budovy v Michalovciach uviazli netopiere. Vďaka nášmu rýchlemu zásahu sa podarilo 
veľkú časť netopierov zachrániť a vypustiť na slobodu. 
 

4) Invázie druhu Pipistrellus pipistrellus do budov v období migrácie zvláštne 
správanie druhu večernica hvízdavá (Pipistrellus pipistrellus) v priebehu rojenia alebo 
v predhibernačnom období predstavujú ohromné masové jesenné invázie do budov 
vo veľkých mestách. V mnohých budovách prebiehajú invázie vo viacerých po sebe 
nasledujúcich rokoch. Na prvý takýto prídad v roku 2017 upozornil Peter Bačkor v 
Banskej Bystrici na sídlisku Fončorda. 
 

5) Záchrana netopierov druhu raniak hrdzavý vo Svidníku pred mrazmi (D. 
Kovalič, M. Ceľuch, M. Hrivňak) – Pri kontrole 2. januára 2017 sme pod reklamnou 
plachtou zavesenou na štítovej stene bytového domu našli veľkú agregáciu 
(zoskupenie) približne 350 netopierov druhu raniak hrdzavý. Tento úkryt pre netopiere 



nie je postačujúci a pri silných mrazoch dochádza k početným úhynom jedincov. 
Situáciu sme sa rozhodli riešiť pomocou horolezeckej techniky. Skupiny zimujúcich 
jedincov sme umiestnili do hibernačných boxov, v ktorých mohli jedince bezpečne 
prečkať zimu v podmienkach rehabilitačnej stanice v Bardejove. V marci – po 
ukončení hibernácie boli jedince vypustené do voľnej prírody.  
 

Mediálne výstupy 
 

12. marec 2017: MY Žilina: Rajeckí ochranári sa starajú o kolóniu netopierov v podkroví 
kostola 
 
23. marec 2017: Prednáška Netopiere – piloti v tme (A. Hájková), Provinčný dom, Letná 50, 
Spišská Nová Ves 
 
29. marca 2017: Reportáž TV JOJ -  Záchrana netopierov – reportáž o záchrane kolónie 
raniakov hrdzavých (Nyctalus noctula), ktoré nevhodne zazimovali pod reklamnou plachtou 
vo Svidníku.  
 
13. jún 2017: Článok web Košice dnes: Netopierí strom na Aničke označia (Andrej Ciho, 
Denisa Lobbová). Spolu so Správou mestskej zelene (SMsZ) v Košiciach sme sa rozhodli 
inštalovať informačnú tabuľku, ktorá upozorňuje na výskyt netopierov v dutinách stromu v 
mestkom parku Anička. 
 
06. september 2017: Článok web Košice dnes: Košice čelia invázii netopierov (Gréta 
Nusová), článok o problematike tzv. jesenných invázií netopierov v Košiciach.  
 
06. november 2017: Článok web Bratislavaden.sk: Piatkový večer patril netopierom nad 
našimi hlavami, Michal Noga, článok o druhu Večernica pestrá.  
 

XLI. Východoslovenský tábor ochrancov prírody (VS TOP) 
 
29. 7. – 4. 8. 2017, Kamienka, Národný park Pieniny: Chiropterologická sekcia zahájila na 
tábore svoje aktivity 1. 8. odchytom netopierov na brode potoka Kamienka v blízkosti 
intravilánu obce. V ďalších dňoch bol program sústredený do overovania starších 
výskytových údajov k podkrovným kolóniám vyskytujúcich sa v sakrálnych stavbách. 
Kontrolované boli kostoly v obci Lesnica, Stráňany, malý kostolík v Jarabinskom prielome, 
gréckokatolícky kostol v obci Jarabina, gréckokatolícky chrám a malý "modrý" kostolík "na 
záhrade" (na cintoríne) v obci Kamienka. Našu pozornosť si zaslúžilo aj podkrovie požiarnej 
zbrojnice v obci Jarabina a cestný most nad potokom v obci Veľká Lesná. Prostredníctvom 
odchytov do jemných nárazových sietí mali účastníci tábora možnosť vidieť netopiere 
zblízka, konkrétne druhy podkovár malý (R. hipposideros), večernicu severskú (E. nilsonii), 
netopiera vodného (M. daubentonii) a netopiera fúzatého/ Brandtovho (M. 
mystacinus/brandtii).  
 

Ďalšie aktivity 
 
Dňa 15. 6. 2017 bol na Slovensku označený prvý strom tabuľkou, ktorá upozorňuje na výskyt 
netopierov. Ide o jaseň štíhly v parku Anička v Košiciach. Dutiny tohto jaseňa využívajú 
raniaky hrdzavé na zimovanie, zistených bolo vyše 100 jedincov. Označenie stromu má 



zabezpečiť zvýšenú opatrnosť pri plánovaných zásahoch do dreviny, pri ktorých je nutné 
zhodnotiť, ako zásah ovlyvní výskyt kolónie. Stromové dutiny sú nielen pre netopiere 
prirodzenými úkrytmi, a ak ich je v krajine nedostatok, vyhľadávajú živočíchy alternatívne 
úkryty, napr. v budovách.  
 
17. - 23. júl 2017, navštívílo Národný park Muránska planina 6 zahraničných 
chiropterológov- štyria z Veľkej Británie a dvaja z Fínska. Cieľom ich pobytu bola pomoc pri 
pokračujúcom výskume raniaka obrovského (Nyctalus lasiopterus). Počas tohto týždňa sa 
nám podarilo po mnohých rokoch odchytiť jedince tohto xenigmatického druhu do 
chiropterologických sietí a tiež dohľadať prvý úkryt v stromovej dutine. Ide o obrovský 
úspech a vďaka patrí celému tímu, ktorý sa podieľal a staále aktívne podieľa na tomto 
výskume. Výskum odborne zastrešuje Ústav ekológie lesa SAV so sídlom vo Zvolene. 
 

Rozvojové aktivity 
 

V roku 2017 bolo vydaných 61 kusov členských preukazov SON s platnosťou do roku 2022. 
Členovia SON v tomto roku dostali aj polokešele s logom spoločnosti. K týmto krokom sme 
pristúpili preto, aby boli naši členovia ľahko rozpoznateľný pri komunikácii s verejnosťou.  
 
26. apríla 2017 bola spustená darovacia brána, cez ktorú je možné podporiť činnosť SON  
jednorazovým alebo pravidelným príspevkom.   
 
18. mája 2017 došlo k úprave niektorých častí Stanov SON. Nové znenie si môžete pozrieť na 
našej stránke tu. 
 
V priebehu marca až júna 2017 bola kompletne modernizovaná hlavná webstránka SON 
vrátane revízie jej obsahu, tak aby vyhovovala súčasným požiadavkám. (responzívny dizajn, 
SSL certifikát pre bezpečnú komunikáciu, jednoduchšia obsluha a pridávanie obsahu, preklad 
hlavných častí stránky do anglického jazyka…) 
 
Na našej facebookovej stránke netopiere.sk pravidelne zverejňujeme aktuality z činnosti 
spoločnosti, plánované akcie ako aj rôzne zaujímavosti zo života netopierov. Prostredníctvom 
FB správ nás verejnosť najčastejšie žiada o pomoc pri nájdení zoslabnutých, alebo zranených 
jedincov. Bola tiež vytvorená uzavretá FB skupina “Fórum ekokonzultantov”, kde sa riešia 
témy súviasiace s ochranov netopierov pri obnove bytových domov.  
 

 
 
 



Poďakovanie 
 

Poďakovanie patrí v prvom rade všetkým našim členom a podporovateľom za aktívnu účasť 
na realizovaných aktivitách. Tiež veľká vďaka patrí všetkým našim partnerom, počnúc 
Ministerstvom životného prostredia SR a jeho organizačným zložkám (hlavne Štátnej ochrane 
prírody SR), Rudným baniam š. p., Lesom Slovenskej republiky a ďalším subjektom, ktoré 
nám pomáhajú pri ochrane netopierov.    

 

Prílohy 

Tabuľka 1: Zoznam riešených prípadov odborného poradenstva a záchrany netopierov 
 

Druh Počet/pohlavie 
M – samec 
F – samica 
juv – mladý jedinec 

Okres Lokalita a dátum nálezu Rehabilitácia a 
vypustenie 

Starostlivosť  
zabezpečil 

Vespertilio murinus 1ind./F RA Komenského 9, v byte, 
11. 1. 2017 

nakŕmenie, 
hibernácia v pivnici 
pri 4 - 6st.C 

D. Lobbová 

Nyctalus noctula 1ind./F RA budova okresného 
úradu, vypadnutý 
jedinec z medzipanelovej 
štrbiny (zimovisko), 19. 
1. 2017 

nakŕmenie, 
hibernácia v pivnici 
pri 4 - 6st.C 

D. Lobbová 

Pipistrellus 
pipistrellus 

1ind./F NR SPU, pri škole na zemi, 
27. 1. 2017 

nakŕmenie, 
hibernácia v pivnici 
pri 4 - 6st.C, úhyn v 
hibernácii 

D. Lobbová 

Myotis myotis 1ind./F RV Čertova diera pri Domici 
(jaskyňa) - nález slabého 
jedinca na zemi, 5. 2. 
2017 

kŕmenie, čiastočné 
ochrnutie zadnej 
končatiny, zánety 
kĺbov, riedke 
osrstenie - 
nasadenie 
antibiotík a 9. 3. 
2017 odovzdaný 
veterinárom UVLF v 
KE na výskum 

D. Lobbová 

Nyctalus noctula 1ind./F RA budova okresného 
úradu, vypadnutý 
jedinec z medzipanelovej 
štrbiny (zimovisko), 20. 
2. 2017 

veľmi 
dehydratovaný 
jedinec, podaná 
voda s Duphalitom, 
úhyn v rehabilitácii 
po 3 dňoch 

D. Lobbová 

Eptesicus serotinus 1ind./M ad RA Muránska Dlhá Lúka 34 - 
nález zoslabnutého 
jedinca 

rehabilitácia 1 deň, 
potom vypustenie v 
MDL 

D. Lobbová 

Pipistrellus 
pipistrellus 

1ind./M ad RA Komenského 1096/1 
(Domošová Anna), nález 
jedinca pre bytovkou v 

vypustenie v deň 
nálezu večer v MDL 

D. Lobbová 



trávniku 

Pipistrellus 
pipistrellus 

2ind. KE prevzatie jedincov od 
Gréty Nusovej 

rehabilitácia 
niekoľko týždňov, 
zranenia: hojenie 
zlomeného 
antebrachia a 
poškodené 
uropatágium, oba 
jedince vypĺzli v 
dôsledku 
jednotvárnej stravy, 
uhynuli po 
dlhodobej držbe 

D. Lobbová, 
G. Nusová 

Nyctalus noctula 20ind. PP Kežmarok, 9. 8. 2017, 
nález jedincov v byte 

poskytnuté 
poradenstvo, 
úspešné vypustenie 
jedincov  

D. Lobbová 

Indet 1ind. BA Podunajské Biskupice, 
Podzáhradná 13 (Ingrid 
Jankoová), 9. 10. 2017 / 
netopiere v štrbine nad 
preskleným balkónom 

poskytnuté 
poradenstvo, 
navrhnuté 
vysťahovanie 
netopierov zo 
štrbiny  

D. Lobbová, 
P. Lipovský 

Rhinolophus 
hipposideros 

10inds. RV Kunova Teplica 49 (p. 
Sendreová), 12. 10. 2017 
/ netopiere v kotolni  

poskytnuté 
poradenstvo, návrh 
opatrení 

D. Lobbová 

Nyctalus noctula _ NZ Jánošíkova 10, Nové 
Zámky (p, Šramková a p. 
Nagy, resp. noví majitelia 
bytu p. Kopečný), 
18.10.2017, netopiere 
pod parapetou - 
spálňové okno 

poskytnuté 
poradenstvo 

D. Lobbová 

Nyctaus noctula  jedinec 1 ks  BR Krčulova 14, Brezno 
Poľana 

Vypustenie P. Bačkor 

Nyctalus noctula  jedinec 16 ks  BB Sladkovičova 29, B. 
Bystrica Poľana 

Vypustenie P. Bačkor 

Myotis mystacinus  jedinec 1 ks  BB Zv. Cesta 157, B. Bystrica 
Poľana 

Vypustenie P. Bačkor 

Pipistrellus 
pipistrellus 

jedinec 139 ks  BB Tulská 41, B. Bystrica 
Poľana 

Vypustenie P. Bačkor 

Pipistrellus 
pipistrellus 

jedinec 1 ks BB Partizánska cesta 19, B. 
Bystrica Poľana 

Vypustenie P. Bačkor 

Pipistrellus 
pipistrellus 

jedinec 1 ks  BB Rudohorská 23, B. 
Bystrica Poľana 

Vypustenie P. Bačkor 

Pipistrellus 
pipistrellus 

jedinec 1 ks  BB ČSA 26, B. Bystrica 
Poľana 

Vypustenie P. Bačkor 

Vespertilio murinus jedinec 1ks  BB Oremburská 41, B. 
Bystrica Poľana 

Vypustenie P. Bačkor 

Pipistrellus sp. 1ind. LV Kpt. Nálepku 29, Levice 
(p.  Milan Basa) 
31.1.2017 

nakŕmenie, 
hibernácia v pivnici 
pri 4 - 6st.C, úhyn v 

M. 
Jarošíková 



hibernácii 

Pipistrellus sp. 1ind. NZ Štúrovo (p. Ema) 
21.6.2017 

poskytnuté 
poradenstvo 

M. 
Jarošíková 

Myotis sp. ? LV KD, Plavé Vozokany (p. 
Sádovská- starostka 
obce)  13.7.2017 

poskytnuté 
poradenstvo, 
osobná obhliadka, 
no riešenie 
nedokončene? 

M. 
Jarošíková, 
D. Lobbová, 
J. Rys 

Chiroptera sp.? ? LV Kpt. Nálepku 7, Levice 
(p.pracujúca v Allianz 
poistovni) 13.7.2017 

poskytnuté 
poradenstvo, 
osobná obhliadka, 
výskyt 
nepotvrdený, ďalej 
neriešené 

M. 
Jarošíková, J. 
Rys 

Nyctalus noctula 1ind. ZM Mestský park v Zlatých 
Moravciach (slečna a 
nádejná zoologička 
Miroslava Danišová) 
24.9.2017 

poskytnuté 
poradenstvo, 
poranený kĺb, 
následné 
kontaktovanie ŠOP 
SR 

M. 
Jarošíková 

Hypsugo savii? 1ind. LV Z. Nejedlého v LV 
11.11.2017 

poskytnuté 
poradenstvo 

M. 
Jarošíková 

Chiroptera sp. ? LV Kpt. Nálepku 9, Levice (p. 
Luboš Ciglan) December 
2017 

poskytnuté 
poradenstvo, 
potreba osobnej 
obhliadky v 
nasledujúcej sezóne 

M. 
Jarošíková 

Vespertilio murinus 1ind./M  PP Partizánska 30, Poprad, 
vo vchode bytového 
domu  10. 2. 2017 

dehydratovaný, 
váha pri príjme 9 g, 
potriesnený 
mazacím olejom, 
nekróza blán kridiel, 
rehydratovaný, 
nasadené 
antibiotiká, 
vypustený 9. 4. 
2017 

R. Tomáš 

Vespertilio murinus 1ind./M  PP Budova SPŠ Poprad, 
týždeň lietal v 
priestoroch plavárne, 
17.2.2017 

váha pri príjme 7 g, 
nakŕmený, úhyn 
20.2.2017 

R. Tomáš 

Nyctalus noctula 1ind./M PP Na zemi pred internátom 
SOŠ Svit, 20. 4. 2017 

váha pri pijme 18 g 
nakŕmený, 
vypustený 
30.4.2017 

R.Tomáš 

Vespertilio murinus 1ind./F ZA Rajec, ul. Hollého 13, 
nájdený pri výťahu, 10. 
2. 2017 

hydratácia, 
nakŕmenie, 
hibernácia v pivnici 
pri 4 - 6st.C 

E. Stanková 

Vespertilio murinus 1ind./F ZA Rajec, ul. Hollého 10, 
nájdený pri vchode, 17. 
2. 2017 

hydratácia, 
nakŕmenie, 
hibernácia v pivnici 
pri 4 - 6st.C 

E. Stanková 



Myotis myotis 2 ind. ZA Rajec, Kostolná ul., areál 
kostola (ráno po lejaku), 
29. 6. 2017 

vysušenie, 
nakŕmenie, večer 
návrat do kolónie 

E. Stanková 

Nyctalus noctula 1 ind.  ZA Rajec, Mudrochova ul.  
(bakón bytu), 1. 7. 2017 

odchyt, 
poradenstvo, 
vypustenie 

E. Stanková 

Vespertilio murinus 1 ind./M ZA nájdený pri rieke (ul. Pri 
Rajčanke),  27. 8. 2017 

fixovanie zlomeniny 
krídla, hydratácia; 
do 3 hodín úhyn 

E. Stanková 

Eptesicus serotinus 1/M BA Račianske mýto, 12. 2. 
2017 

otvorená 
zlomenina, 
zasušené prstové 
články, utratený 
veterinárom 

R. Lehotský, 
B. Lehotská 

Vespertilio murinus 1 BA Karpatské nám. 11, 18. 
1. 2017 

vypustený v mieste 
nálezu 

R. Lehotský, 
B. Lehotská 

Indet 1 SNV Spišské Tomášovce, 18. 
5. 2017 

zranený netopier na 
záhrade, 
poskytnutý kontakt 
na A. Hájkovú 

R. Lehotský 

Indet 1 PK Pezinok, 8. 9. 2017 netopier v byte u 
susedov, ktorí ho 
chcú zlikvidovať, 
poskytnutý kontak 
na SCHKO Modra 

R. Lehotský 

Indet 1 GA Sereď, 6. 9. 2017 netopier na slnku, 
poskytnuté 
poradenstvo, večer 
vypustený 

R. Lehotský 

Indet 1 PK Pezinok, 25. 8. 2017 netopier padnutý 
do prázdnej konvy, 
poskytnuté 
poradenstvo, večer 
vypustený 

R. Lehotský 

Indet 1 KK Kežmarok, 10. 4. 2017 poskytnuté 
poradenstvo a 
kontakt na ŠOP SR 
SNP Slov. raj 

R. Lehotský 

Indet 1 SK Svidník, 30. 3. 2017 zoslabnutý netopier 
vo vedre so 
zemiakmi na 
balkóne, 
poskytnuté 
poradenstvo, 
kontakt na ŠOP SR 
RCOP Prešov 

R. Lehotský 

Vespertilio murinus 1 TN Trenčín, 6. 2. 2017 poskytnuté 
poradenstvo 

B. Lehotská 

Nyctalus noctula 1 TN Trenčín, 6. 2. 2017 poskytnuté 
poradenstvo 

B. Lehotská 



Indet kolónia BA Odborárska 20, 31. 3. 
2017 

hlučná kolónia v 
štrbine pod 
strechou, 
obyvatelia nemôžu 
spávať, obhliadka 
objektu, poskytnuté 
poradenstvo, 
technickú úpravu 
strechy zabezpečil 
neskôr M. Kováč 

R. Lehotský, 
B. Lehotská 

Hypsugo savii 1/F BA Kalinčiakova 12, 19. 6. 
2017 

nakŕmenie, 
vypustený 20. 6. 
2017 v mieste 
nálezu 

R. Lehotský, 
B. Lehotská 

Indet 1 BA Topoľčianska, 26. 6. 
2017 

netopier na 
schodisku, 
poskytnuté 
poradenstvo, ráno 
sms-kou potvrdili, 
že odletel 

R. Lehotský 

Indet kolónia NM Nové Mesto nad Váhom, 
4. 7. 2017 

netopiere v dome 
pod obložením, 
poskytnuté 
poradenstvo, 
akceptovali riešenie 
situácie až v októbri 

R. Lehotský 

Indet kolónia BA Bratislava, 10. 7. 2017 netopiere v 
rodinnom dome 
pod obložením, 
poskytnuté 
poradenstvo, 
akceptovali riešenie 
situácie až v októbri 

R. Lehotský 

Hypsugo savii 1 juv. / M BA Botanická ul., 16. 7. 2017 netopier nájdený v 
lodenici, dokŕmený, 
neskôr vypustený 

R. Lehotský, 
B. Lehotská 

Nyctalus noctula 1 BA Hany Meličkovej 21, 8. 
12. 2017 

nález netopiera v 
byte, vypustený v 
mieste nálezu 

R. Lehotský, 
B. Lehotská 

Indet 1 SC Hamuliakovo, 19. 6. 
2017 

zranený netopier v 
dverách domu, 
poskytnuté 
poradenstvo, kým 
ho doviezli uhynul 

R. Lehotský 

Vespertilio murinus 1 BA Bajkalská 25, 4. 10. 2017 netopier nájdený 
pri schodoch do 
budovy, poskytnuté 
poradenstvo, večer 
vypustený na 
mieste nálezu 

B. Lehotská 

Vespertilio murinus 1 BA Bratislava, 6. 10. 2017 netopier nájdený na 
zemi v centre mesta 
s početnými 
zraneniami, uhynul 

B. Lehotská 



Indet 1 ZA Žilina, 15. 10. 2017 netopier nájdený v 
budove nemocnice, 
poskytnuté 
poradenstvo, večer 
vypustený 

R. Lehotský 

Pipistrellus 
pygmaeus 

1 / M DS Šamorín, 16. 10. 2017 netopier nájdený v 
garáži, poskytnuté 
poradenstvo,  
vypustený 

R. Lehotský 

Vespertilio murinus 1 / M BA Agátová 7C, 17. 10. 2017 netopier nájdený na 
chodníku pred 
budovou, večer 
vypustený 

R. Lehotský 

Vespertilio murinus 1 / F BA Studenohroská 28, 26. 
10. 2017 

netopier v dome na 
schodisku, 
odchytený, 
vypustený 

R. Lehotský, 
B. Lehotská 

Vespertilio murinus 2 TN Trenčín, 27. 11. 2017 dva netopiere na 
zasieťovanom 
balkóne, 
poskytnuté 
poradenstvo a 
kontakt na SCHKO 
Biele Karpaty 

R. Lehotský 

Indet 1 GA Šoporňa, 5. 10. 2017 netopier s krvavým 
krídlom, poskytnuté 
poradenstvo a 
kontakt na SCHKO 
Malé Karpaty 

R. Lehotský 

Eptesicus serotinus 1 MA Lozorno, 10. 9. 2017 netopier nájdený v 
odkvapovom 
kanále, dokŕmený, 
následne vypustený 

R. Lehotský, 
B. Lehotská 

2 druhy  IL Nová Dubnica, 14. 8. 
2017 

väčšie množstvo 
netopierov v 
chodbe domu a 
pivniciach, 
poskytnutý kontakt 
na SCHKO 
Strážovské vrchy 

R. Lehotský 

Indet 1 KE Košice, 23. 8. 2017 netopier na bráne, 
boja sa že vletí do 
domu, poskytnuté 
poradenstvo a 
kontakt na Nusovú 

R. Lehotský 

Indet 1 KE Košice, 21. 7. 2017 netopier za skriňou 
na balkóne, 
poskytnuté 
poradenstvo 

R. Lehotský 

Indet kolónia BS Banská Štiavnica, 25. 6. 
2017 

po zateplení domu 
neprekryli štrbinu 
nad vonkajšou 
roletou, ktorou sa 
netopiere dostávajú 
do rolety, 
poskytnuté 

R. Lehotský 



poradenstvo, návrh 
opatrení 

Pipistrellus 
pipistrellus 

1F KE Sídlisko Furča, 
Bielocerkevská 1, na 
chodbe paneláku, 3. 1. 
2017 

vykŕmená, zimovala 
v Slovenskej Kajni, 
25.3.2017 
vypustená na SNP 3 
Košice 

G. Nusová, D. 
Uhrovič 

Pipistrellus 
pipistrellus 

1M KE Sídlisko Podhradová, 
Gerlachovská 22, na 
zemi pred panelákom, 6. 
1. 2017 

vykŕmená, zimovala 
v Slovenskej Kajni, v 
marci † počas 
hibernácie, v 
mrazničke na 
univerzite UPJŠ v KE 

G. Nusová, D. 
Uhrovič 

Pipistrellus 
pipistrellus 

1M KE Sídlisko Furča, 
Fábryho/Krosnianska 85, 
na zemi pred 
panelákom, 9. 1. 2017 

vykŕmená, zimovala 
v Slovenskej Kajni, 
24.3.2017 † počas 
hibernácie, v 
mrazničke na 
univerzite UPJŠ v KE 

G. Nusová, D. 
Uhrovič 

Pipistrellus 
pipistrellus 

1F KE Sídlisko Ťahanovce, 
Maďarská 3, nález 
jedinca v šuflíku v izbe, 
13. 1. 2017 

vykŕmená, zimovala 
v Kajni, 25.3.2017 
vypustená na SNP 3 

G. Nusová, D. 
Uhrovič 

Pipistrellus 
pipistrellus 

1M KE Sídlisko Terasa, Toryská 
5, let jedinca nad 
bowlingovou dráhou, 22. 
1. 2017 

vykŕmená, zimovala 
v Slovenskej Kajni, 
5.2. zobudený, 6.2. 
† po prebudení, v 
mrazničke na 
Univerzite UPJŠ v 
KE 

G. Nusová, D. 
Uhrovič 

Pipistrellus 
pipistrellus 

1F KE Sídlisko KVP, Dénešova 
63, v kuchyni na stene, 
29. 1. 2017 

vykŕmená, zimovala 
v Slovenskej Kajni, 
25.3.2017 
vypustená na SNP3 

G. Nusová, D. 
Uhrovič 

Pipistrellus 
pipistrellus 

1M KE Sídlisko KVP, Čordákova 
25, na balkóne, 2. 2. 
2017 

vykŕmený, 
zazimovaný v 
Slovenskej Kajni, 
25.3.17 vyp. v KE na 
SNP 3, medzi 
panelmi je štrbina, 
kde PiPip 
pravdepodobne 
hibernujú 

G. Nusová, D. 
Uhrovič 

Pipistrellus 
pipistrellus 

1F KE Sídlisko Džungľa, Medzi 
mostami 2, v kancelárii 
firmy, 2. 2. 2017 

vykŕmená, zimovala 
v Slovenskej Kajni, 
25.3.2017 
vypustená na SNP 3 

G. Nusová, D. 
Uhrovič 



Pipistrellus 
pipistrellus 

1F KE Sídlisko Ťahanovce, 
Bukurešťská 10, na 
chodbe paneláku, 3. 2. 
2017 

vykŕmená, zazim. v 
Slovenskej Kajni - † 
4.2. počas 
hibernácie, telo v 
mrazničke na 
Univerzite UPJŠ v 
KE 

G. Nusová, D. 
Uhrovič 

Pipistrellus 
pipistrellus 

1F KE Sídlisko Ťahanovce, 
Bukurešťská 11, lietala 
na chodbe v paneláku, 9. 
2. 2017 

chýbala časť 
chvosta, 
starostlivosť 
poskytla D. Lobbová 
a G. Nusová, ATB, 
vitamíny, lieky 
pros  boles , † 
3.6.17, telo v 
mrazničke na 
Univerzite UPJŠ v 
KE 

G. Nusová, D. 
Uhrovič 

Pipistrellus 
pipistrellus 

1M KE Staré Mesto, Boženy 
Nemcovej 14, na 
balkóne, 12. 2. 2017 

† o pár hodín, telo v 
mrazničke na 
Univerzite UPJŠ v 
KE 

G. Nusová, D. 
Uhrovič 

Pipistrellus 
pipistrellus 

1F KE Sídlisko Ťahanovce, 
Pekinská 1, na 
schránkach, 13. 2. 2017 

zlomené 
antebrachium, 
zlomenina 
zahojená, ATB, 
vitamíny, lieky proti 
boles , † 18.5.17 u  
D. Lobbovej, telo v 
mrazničke na 
Univerzite UPJŠ v 
KE 

G. Nusová, D. 
Uhrovič 

Pipistrellus kuhlii 1M KE Staré Mesto, Fibichova 1, 
na balkóne, 21. 1. 2017 

slabý, kŕmený a 
rozlietavaný, po 
liečbe vypustený 
21.3.17 na 
Fibichovej 1 

G. Nusová, D. 
Uhrovič 

Pipistrellus 
pygmaeus 

2F KE Mier, Národná trieda 39, 
vypadnuté zo stromovej 
dutiny 

vypustené na 
Aničke v ten istý 
deň 

G. Nusová 

Pipistrellus 
pipistrellus 

1F KE Mier, Národná trieda 39, 
vypadnuté zo stromovej 
dutiny 

vypustené na 
Aničke v ten istý 
deň 

G. Nusová 

Pipistrellus 
pipistrellus 

1M KE Terasa, Považská 26, 
našli pred panelákom, 
16. 3. 2017 

nájdená už uhynutá 
pri ceste, srsť 
umazaná od oleja, 
vzorku srsti sme 
neodoberali, telo v 
mrazničke na 
Univerzite UPJŠ v 
KE 

G. Nusová, D. 
Uhrovič 

Pipistrellus 
pygmaeus 

1F KE Staré Mesto, 
Cimborkova 14, 
vyčerpaná pri dome, 1. 
5. 2017 

ležala na betóne pri 
dome počas dňa, 
vykŕmená a 
rozlietaná, o pár dní 
vypustená na 

G. Nusová 



mieste nálezu 

Pipistrellus 
pipistrellus 

1M KE Terasa, Obrody 1, na 
balkóne, 21. 6. 2017 

na balkóne pri 
okne, vykŕmená, 
rozlietaná, 
vypustená o pár dní 
na mieste nálezu 

G. Nusová 

Pipistrellus 
pipistrellus 

1M, 1Flakt. KE Košice Okolie, Penzión 
Sivec pri Ružíne, v 
stavebnom odpade po 
moste, jedince z 
materskej kolónie, 14. 7. 
2017 

pomliaždené 
antebrachium, 
nájdená †, v 
mrazničke na 
Univerzite UPJŠ v 
KE, o pár dní 
obhiadka stavby 
nového mosta s 
Romanom 
Trojčákom, 
pomliaždené 
antebrachium, ešte 
žil - ATB, lieky proti 
boles , vitamíny, † 
na druhý deň, v 
mrazničke na 
Univerzite UPJŠ v 
KE 

G. Nusová 

Pipistrellus 
pipistrellus 

4M, 7F KE Košice Okolie, Nižná 
Myšľa, Vyšná Nemecká 
6, jedince v kozube, 21. 
7. 2017 

vypustená v ten istý 
večer na SNP 3 v KE, 
11 živých, 3 † z toho 
1 kostra / 1F 
vyčerpaná, liečba a 
kŕmenie, 25.7.2017 
vypustená na SNP 3 
v KE 

G. Nusová 

Pipistrellus sp.  úkryt s viacerými 
jedincami 

KE Furča, Kurská 35, na 
balkóne pod tatr. 
obkladom, pobytové 
znaky, 9. 8. 2017 

obhliadka, 
poskytnuté 
poradenstvo, 
17.8.2017 sme dali 
starý tatranský 
obklad z balkóna 
dole, o pár dní na to 
nainštalovali PVC 
výpusty aby 
netopiere opustili 
štrbiny 

G. Nusová, D. 
Lobbová, D. 
Uhrovič 

Pipistrellus 
pipistrellus 

 KE KVP, Wuppertálska 1, 
zakliesnený medzi 
zárubňou a dverami, 16. 
8. 2017 

už vysušený, dlhšie 
mŕtvy, v mrazničke 
na Univerzite UPJŠ 
v KE 

G. Nusová 

Pipistrellus 
pipistrellus 

1M, 3F KE Košice Juh, Panelová 9, 
na chodbe 4. 
posch.paneláku - invázia, 
22. 8. 2017 

vypustená v ten 
večer na SNP 3 v KE, 
2 odleteli počas 
odchytu 

G. Nusová 



Pipistrellus 
pygmaeus 

2F Stropkov Duplín 139, v podkroví 
domu, materská kolónia, 
2. 7. 2017 

našiel mŕtve mláďa 
v podkroví, telo v 
benzynalkohole na 
Univerzite UPJŠ v 
KE 

G. Nusová 

Pipistrellus 
pipistrellus 

4F KE Terasa, Popradská 64, na 
chodbe paneláku, 
invázia, 24. 8. 2017 

vypustené v ten istý 
večer na SNP 3 v KE 

G. Nusová 

Pipistrellus 
pipistrellus 

43 juv inds KE Furča, Krosnianska 85, v 
kuchynskej linke, invázia, 
27. 8. 2017 

vypustené v ten istý 
večer na SNP 3 v KE 

G. Nusová, D. 
Uhrovič 

Pipistrellus 
pipistrellus 

1 KE Ťahanovce, Varšavská 7, 
obývačka, chodba, 28. 8. 
2017 

v noci hlásená 
invázia, pani ich 
vypustila, na ďalší 
deň som bola 
prezrieť byt, už som 
žiadneho netopiera 
nenašla 

G. Nusová 

Pipistrellus kuhlii 1Fad KE Košice Juh, Panelová 9, 
na chodbe tehlového 
domu. 28. 8. 2017 

ďalšia invázia v 
tomto dome, bolo 
ich počuť aj v 
rozvodovej skrini, 1 
mi uletel, prišiel 
potom vyriešiť 
ukliesnené M. 
Ceľuch 

G. Nusová 

Pipistrellus 
pygmaeus, 
Pipistrellus kuhlii, 
Pipistrellus 
pipistrellus 

21 inds. (20juv/1ad 
Pkuh) 

KE Košice Sever, Tolstého 
22, Hotel Barno, na 
záclone - invázia, 28. 8. 
2017 

invázia do 1 izby v 
hosteli, po odobratí 
vzoriek vypustené v 
ten istý večer na 
SNP 3 v KE 

G. Nusová, A. 
Ciho 

Pipistrellus 
pipistrellus 

 KE Ťahanovce, Hanojská 2, 
po celom byte - invázia, 
29. 8. 2017 

invázia PiPip do 
bytu, 10 dní boli na 
dovolenke, okná na 
vetračku, manžel 
ich v noci vypustil, 
článok v Košickom 
Korzári 

G. Nusová 

Pipistrellus 
pipistrellus 

250inds KE Ťahanovce, Berlínska 20, 
vo vonkajšej žalúzii v 
tyčkách - invázia, 11. 9. 
2017 

cca 250 † 
vytiahnutých v 
rôznych štádiách 
rozkladu (aj kostry), 
cca 10 živých hneď 
vypustených, 1 
slabú som vzala, 
liečba - † o 4 dni - 
telo na Univerzite 
UPJŠ v KE / 1F † 
15.9.2017, 
odlúpnuté 
plagiopatagium, 
opuchnuté 
antebrachium, telo 
na Univerzite UPJŠ 
v KE v mraziaku 

G. Nusová, 
M. Novotný 



Pipistrellus 
pipistrellus 

1Mad KE Mier, Boženy Nemcovej 
26, v mláke na chodníku, 
27. 11. 2017 

nakŕmená, 
napojená, 
vypustená v ten istý 
deň na pôvodnom 
mieste 

G. Nusová 

Pipistrellus 
pipistrellus 

1Mad KE Železníky, Werferova 3, 
vo firme Slovanet - na 
stene, 6. 12. 2017 

vykŕmený, s 
hmotnosťou 5,5 g 
zazimovaný v Baške 
10.12.2017 - 
Mikuláš, vypustený 
3.4.2018 v 
košickom parku 
Anička 

G. Nusová 

Pipistrellus 
pipistrellus 

1Mad KE Ťahanovce, Bukurešťská 
17, na chodbe paneláku 
na 8.poschodí, 13. 12. 
2017 

vykŕmený, 
zazimovaný v Baške 
15.12.2017 - Lucián, 
vypustený 3.4.2018 
v košickom parku 
Anička 

G. Nusová 

Nyctalus noctula 5F KE Jazero, Važecká 10, 
odchyt na chodbe, 
8./10./13. 1 . 2017 

zimovali v BJ u M. 
Ceľucha,  koncom 
marca vypustený vo 
Svidníku 

G. Nusová, D. 
Uhrovič 

Nyctalus noctula 1M KE Jazero, Dneperská 6, 
odchyt v kuchyni, 13. 1. 
2017 

zimoval v BJ u M. 
Ceľucha od 
19.1.2017, koncom 
marca vypustený vo 
Svidníku 

G. Nusová, D. 
Uhrovič 

Nyctalus noctula 40 Stropkov Chotčanská 7, vetracia 
šachta, 14. 1. 2017 

11 živých, min. 20 
mŕtvych, 10 odišlo 
zimovať do BJ k M. 
Ceľuchovi, 
19.1.2017 s váhou 
29 - 31 g, 1 z nich 
19.1. uhynul  - bol 
pokusaný a kašľal 
ostatné vypustené 
koncom marca vo 
Svidníku 

G. Nusová, D. 
Uhrovič 

Nyctalus noctula 1F KE Jazero, Važecká 10, 
odchyt na chodbe, 22. 1. 
2017 

27.1.17 odišiel s 
hmotnosťou cca 30 
g hibernovať do BJ k 
M. Ceľuchovi, 
koncom marca 
vypustený vo 
Svidníku 

G. Nusová, D. 
Uhrovič 

Nyctalus noctula 1M KE Mier, Vodárenská 7, 
odchyt na balkóne, 22. 1. 
2017 

Buštík, mal 
napuchnuté koleno 
- RTG, liečba, 
obezita, vyliečený a 
rozlietaný, 
vypustený 15.6.17 v 
Parku mládeže KE 

G. Nusová, D. 
Uhrovič 



Nyctalus noctula 1M KE Jazero, Sputnikova 2, 
odchyt v byte, 23. 1. 
2017 

vykŕmený na 31 g, 
27.1. odišiel 
hibernovať do BJ k 
M. Ceľuchovi, 
koncom marca 
vypustený vo 
Svidníku 

G. Nusová, D. 
Uhrovič 

Nyctalus noctula 12F / 6M KE Jazero, Baltická 16, 
odchyt v pivnici, 24./29. 
1. 2017/2. 2. 2017 

1M †, veľmi 
podvýživený, v 
mraziaku na 
Univerzite UPJŠ v 
KE / 2F vykŕmené, 
Ringerov roztok, 
27.1. zimovať do BJ 
k M. Ceľuchovi, 
koncom marca 
vypustený vo 
Svidníku / ostatní 
vykŕmení, 
zazimovaní v 
Slovenskej Kajni, 
25.3.2017 vypustení 
v košickom parku 
Anička 

G. Nusová, D. 
Uhrovič 

Nyctalus noctula 1M KE Jazero, Sputnikova 8, 
odchyt v stupačke, 2. 2. 
2017 

visel v stupačke v 
kúpelni na rúre - 
vykŕmený a 
zazimovaný v 
Slovenskej Kajni, 
25.3.2017 
vypustený v 
košickom parku 
Anička 

G. Nusová, D. 
Uhrovič 

Nyctalus noctula 66inds.  KE Jazero, Baltická 16, 
odchyt v pivnici, 4./5. 2. 
2017 

zozbierané po celej 
bytovke, vykŕmené, 
zazimované v 
Slovenskej Kajni, 
25.3.2017 
vypustené v 
košickom parku 
Anička / 7 mŕtvych, 
4 slabé (18-19 
gramov, 3M 1F 
vykŕmené a zazim. v 
Slovenskej Kajni, 
25.3.2017 
vypustený v 
košickom parku 
Anička), ostatné 
vypustené z 
medziposchodia 

G. Nusová, D. 
Uhrovič 

Nyctalus noctula 57inds. † + 1M, 1F KE Mier, park Anička, 
stromová kolónia, 24. 2. 
2017 

57 † pod stromom, 
2 slabí odobratí na 
vykŕmenie (20 a 22 
g) a 3.3. vypustení 
pri danom strome 

G. Nusová, 
M. Ceľuch 



Nyctalus noctula 1M TV Sečovce, SNP 41, 
zranený jedinec pred 
panelákom, 6. 3. 2017 

1 chodidlo mu 
viselo len na kúsku 
šľachy, rómovia do 
ňho hádzali 
kamene, amputácia 
tlapky u veterinára, 
ATB, lieky proti 
bolesti, vitamíny, 
grooming vykonával 
v ľahu, cca o mesiac 
vypustený na SNP 
41 Sečovce 

G. Nusová, D. 
Uhrovič 

Nyctalus noctula 40 inds.  KE Košice okolie, Malá Ida, 
vonkajšie žalúzie (jarný 
úkryt), 21. 3. 2017 

novostavba, v ten 
istý deň - večer 
opustili úkryt a 
odleteli 

G. Nusová, D. 
Uhrovič 

Nyctalus noctula 1 KE Centrum, Bocatiova 1, na 
trávniku pri škole, 22. 3. 
2017 

p. Čaňády našiel na 
zemi živého jedinca 
a vypustil ho na 
danom mieste 

G. Nusová 

Nyctalus noctula 1 SL pri škole, jarný úkryt, 22. 
3. 2017 

žiaci našli mŕtveho 
raniaka pri škole, 
určovanie podľa 
fotky (info od p. 
Daxnerovej) 

G. Nusová 

Nyctalus noctula 1 KE KVP, Wuppertálska 1, na 
tráve, 23. 3. 2017 

pán ho našiel a 
podľa telefonických 
inštrukcií hneď aj 
vypustil 

G. Nusová 

Nyctalus noctula 1M KE Košice okolie, Seleška 
Družstevná 12, na 
balkóne domu, 30. 4. 
2017 

3 dni visel na 
balkóne na 1 
mieste, potom 
spadol, pani ho 
priniesla, vykŕmený, 
4.5. bol vypustený 
na mieste nálezu 

G. Nusová, D. 
Uhrovič 

Nyctalus noctula 1F KE Jazero, Jenisejská 14, na 
chodbe paneláku, 15. 11. 
2017 

pani ho dobila 
palicou, priniesla ho 
jej suseda, celý 
zakrvavený, 
zlomená sánka, 
vybité zuby, kompl. 
zlomenina 
atebrachia, Marcel 
Uhrin utratil a telo v 
mraziaku na 
Univerzite UPJŠ v 
Košiciach, 
vysťahovanie  

G. Nusová 

Nyctalus noctula 5F, 2M KE Ťahanovce, Viedenská 
32, na balkóne na 6. 
poschodí, 27. 11. 2017 

7 jedincov vletelo 
na zasklený balkón, 
napojené, 
nakŕmené, 
vypustené v ten istý 
deň na mieste 
nálezu 

G. Nusová 



Plecotus sp.  1 Dobšiná Dobšiná - cesta, 21. 2. 
2017 

telefonické 
poradenstvo - pani 
zrazila netopiera 
autom, poslala foto 

G. Nusová 

Indet materská kolónia KE Košice okolie, Ždaňa, 
Široká 195/6, 25. 7. 2017 

telefonické 
poradenstvo - 
materská kolónia 
pod strechou už 
niekoľko rokov po 
sebe 

G. Nusová 

Indet  KE Jazero, Amurská 3, na 
balkóne medzi 2 
lexanovými platňami, 19. 
8. 2017 

telefonické 
poradenstvo - pán 
netopiere sám 
vypustil 

G. Nusová 

Indet  KE KVP, Janikova ul. 28. 8. 
2017 

telefonické 
poradenstvo - už 3. 
rok sa im počas 
tohto obdobia 
snažia do bytu 
dostať netopiere, 
výkaly na parapete, 
zrejme zimný úkryt 
nad ich oknom 

G. Nusová 

Indet  KE Terasa, Pražská ul., 29. 8. 
2017 

telefonické 
poradenstvo - pán v 
Košickej Novej Vsi 
netopiera odchytil a 
potom vypustil v KE 

G. Nusová 

Indet  KE KVP, Čordáková 16, 4. 
poschodie, 7. 9. 2017 

telefonické 
poradenstvo - pri 
balkóne pozoruje 
podvečer netopiere 

G. Nusová 

Hypsugo savii 2F, 1M + 7 † inds.  KE Jazero, Amurská 3, na 
balkóne medzi 2 
lexanovými platňami, 16. 
8. 2017 

napojené, 
vypustené v ten istý 
večer na SNP 3 v KE, 
7 † v mrazničke na 
Univerzite UPJŠ v 
KE 

G. Nusová 

Vespertilio murinus 1Fad KE Ťahanovce, Americká 
trieda 21, Pošta 13 
Košice, na chodbe pošty, 
28. 12. 2017 

zahynula v ten istý 
deň, zakopaná na 
záhrade v Baške 

G. Nusová 

Myotis bechsteinii 1Fad KE Staré Mesto, Zimná 24, 
vonku pri bráne, 23. 8. 
2017 

nakŕmená, 
napojená, v ten istý 
deň vypustená na 
SNP 3 v KE 

G. Nusová 

Nyctalus noctula 80 SK 04.01.2017, Spadnute a 
uhynuté vo vetracej 
šachte, Duklianska 11 

nájdené uhynuté M. Ceľuch 

Nyctalus noctula 10 SK 04.01.2017, vo vetracej 
šachte, Duklianska 11 

Dokrmene a 
zazimované 

M. Ceľuch 

Nyctalus noctula 350 SK 05.01.2017, zazimované 
nevhodne za bannerom 

aby sme ich 
ochranili pred 
mrazom boli 
premiestnené do 
pivnice, zazimované 

M. Ceľuch 



Nyctalus noctula 1 BJ 09.01.2017, J. Grešáka 
11, nájdený pred 
bytovkou 

Nizka hmotnosť, 
aktivny, dokrmený 
a zazimovaný 

M. Ceľuch 

Nyctalus noctula 1 BJ 11.01.2017, J. Grešáka 
11 

Dehydrovany, silne 
zbrusene pazury - 
takmer ich nemal, 
cca 25 g, dokrmený 
a zazimovaný 

M. Ceľuch 

Nyctalus noctula 1M BJ 13. 01. 2017, Ťačevská 
13, nájdený vo vchode 

v dobrej kondícii, 
zazimovaný 

M. Ceľuch 

Nyctalus noctula 1M BJ 17. 01. 2017, Gorkého 7 nájdený pod 
búdkou, vykrmený 
a zazimovaný 

M. Ceľuch 

Plecotus austriacus 1M BJ 19.01. 2017, Fričkovce 
77, rodinný dom 

Zaletel do 
rodinneho domu, 
chyteny na zrkadle, 
v dobrej kondícii, 
zazimovaný 

M. Ceľuch 

Nyctalus noctula 6 SP 20.01.2017, Chotčanská 
7, Stropkov 

vo výťahovej 
šachte, v dobrej 
kondícii, 
zazimované 

D. Kovalič 

Nyctalus noctula 90x SP 20.01.2017, Chotčanská 
7, Stropkov 

uhyn aj niekolko 
rocne mrtvoly 

D. Kovalič 

Pipistellus pipistrellus 2F SV 8.11.2017, Kukučínová, 
Snina 

uviaznuté v pasci na 
balkóne, dokrmené 

M. Ceľuch 

Nyctalus noctula 1F BJ 25.11.2017, L. 
Novomeskeho 12 

pasca - balkon 5. 
posch, spolu 11 ex. 
vycsina vypustena v 
dobre kondicii 

M. Ceľuch 

Vespertilio murinus 1M BJ 11.12.2017, Dlhý rad 16 nájdený na chodbe, 
vypustený, dobrá 
kondícia 

M. Ceľuch 

           


