
 
 
 

Výročná správa za rok 2018 
Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Úvod 
 
Rok 2018 bol veľmi úspešný a produktívny. Pokračovali sme v tradičných aktivitách nášho 
občianskeho združenia, hlavne zimné sčítania netopierov na zimoviskách, čistenie guána 
(trusu netopierov) v podkroviach kostolov a iných typoch budov, starostlivosť o nájdené 
zoslabnuté netopiere či riešenie konfliktov s netopiermi v budovách. Vďaka finančnej 
podpore ŠOP SR sme na vybraných lokalitách obnovili monitoring reprodukčných kolónií. 
Počas celého roka prebiehala implementácia aktivít medzinárodného projektu podporeného 
cez Visegrad Grant. Realizovali sme tiež menší grant z Nadácie Tatra banka. Naša členská 
základňa sa rozšírila o štyroch nových členov. Na Chiropterologickom seminári sme oslávili 
25 výročie od založenia SON.  

 
Praktické opatrenia na ochranu netopierov v podkroviach 

a kostoloch 
 

Rekonštrukcia ZUŠ Dolný Kubín – v priestoroch podkrovia základnej umeleckej školy v 
Dolnom Kubíne je kolónia netopierov veľkých (Myotis myotis). V spolupráci so správou 
CHKO Horná Orava a zhotoviteľom stavby sme vykonali ekologický dozor v rámci 
rekoštrukcie podkrovia. Hlavným cieľom bolo zachovať vletové otvory a ostatné podmienky 
aj po rekonštrukcii tak, aby netopiere mohli podkrovie ZUŠ naďalej využívať.  

Jelšava – veža evanjelického kostola 

Očová – veža evanjelického kostola 

Čičava - kostol 

Projekty 2018 

„Raising environmental awareness in local communities by joint conservation of bats in cross 
border regions of Hungary, Slovakia, Romania and Ukraine“  
HUSKROUA  
Hlavný žiadateľ: E-Consult Association Satu Mare – RO, partneri: SON, Institute of 
Ecological and Religious Studies - UA, Birdlife Hungary – HU)  
Rozpočet: 450 235,07 EUR (SON: 99 249,60 EUR)  
Stav projektu: podaný, neschválený 2018 
 
„European Lesser horseshoe bat network“ 
EEA and Norway Grants  
Hlavný žiadateľ: Polish Society of Wildlife Friends pro Natura, partneri: SON, Croatian 
Biospeleological Society, Bükk Mammalogical Society, Centre for Bat Research and 
Conservation, SDPVN - Slovenian Association for Bat Research and Conservation, The 
Czech Bat Conservation Society, Institute of Zoology, Ministry of Education, Culture and 
Research, expertný partneri: Nordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF), SWILD - 
Urban Ecology & Wildlife Research in Liechtenstein) 



Rozpočet: 1 148 000,00 EUR (SON: 173 000,00 EUR) 
Stav projektu: projekt pripravený, nepodaný 2018 
 
„Let´s be friendly to bats together“ 
VISEGRAD FUND 
Hlavný žiadateľ: SON, partneri: Center for Karst and Speleology (CKS), Mammal 
Conservation Group of BirdLife Hungary, Green Federation GAJA)  
Rozpočet: 20 360,00 EUR 
Stav projektu: schválený – implementácia 01/10/2017 - 20/10/2018 
 
V spolupráci s projektovými partnermi sme zorganizovali 4 medzinárodné letné tábory a 2 
tréningy zamerané na výskum a ochranu netopierov. Verejnosť tak mala možnosť zoznámiť 
sa s činnosťami, ktoré vykonávajú odborníci na netopiere- chiropterológovia. Tábory sa 
konali v štyroch krajinách - na Slovensku, v Maďarsku, Poľsku a Bosne a Hercegovine. 
Desiatky odborníkov a iných záujemcov sa zúčastnili aktivít, ako sú odchyty netopierov do 
nárazových sietí, zaznamenávanie preletov pomocou ultrazvukových detektorov, kontroly 
letných úkrytov v budovách a dokonca aj realizácie praktických opatrení na ochranu letných 
kolónií v podkroviach.  
 
V termíne 31. máj až 3. jún 2018 sa v rámci projektu konalo Regionálne sympózium „Stav 
ochrany netopierov v strednej Európe a na západnom Balkáne“ v Sarajeve.  
 
„Aha, netopier“ 
TATRA BANKA 
Príprava, manažment a realizácia: Vendula Odkladalová 
Rozpočet: 475 EUR  
Stav projektu: schválený – implementácia 01/09/2018 – 31/12/2018 

Projekt bol zameraný na envirovýchovu v dvoch školách v Bratislavskom kraji (ZŠ Jablonec, 
ZŠ s MŠ Budmerice), s cieľom edukácie detí v oblasti ochrany netopierov. Našim cieľom 
bolo zapojiť deti do ochrany prírody a zlepšiť ich povedomie o možnostiach ochrany (nielen) 
netopierov, prostredníctvom prednášok a edukačných materiálov, ktoré počas prednášok 
obdržali. Prednášky boli veľmi podnetné, o čom nás presvedčili deti, keď po prednáške veľmi 
presne a podrobne vyplnili pripravené úlohy. Aktivity viedla Vendula Odkladalová (študentka 
veterinárnej univerzity). 

Deti tiež obdržali tematické omaľovánky a neoddeliteľnou súčasťou edukácie bola stavba 
búdok, vopred pripravených na jednoduché poskladanie deťmi. Zložené a vymaľované búdky 
boli následne vyvesené v areáloch škôl v počte celkom 6 kusov. Búdky by v budúcnosti mali 
slúžiť na prechodný pobyt netopierov v čase preletov a párenia. Dúfame, že deti si z projektu 
odniesli čo najviac poznatkov a skúseností a že s uvedenými školami budeme v budúcnosti 
spolupracovať pri ďalších aktivitách či projektoch. 

Medzinárodné Noci netopierov 2018  
 
4. 8. 2018 – Noc netopierov v Červenom kláštore (Miroslav Fulín) – v spolupráci so 
Správou NP Pieniny  
 
24. 8. 2018 – Noc netopierov v ZOO Bojnice (Peter Bačkor) 
 



31. 8. 2018 – Noc netopierov v ZOO Košice (Ľuboš Korytár) 
8. 9. 2018 – Noc netopierov pri kaštieli Petrovany (Martin Ceľuch) 
11. 9. 2018 – Noc netopierov pri Jasovskej jaskyni (Miroslav Fulín) 
 
4. 10. 2018 – Noc netopierov v Sabinove (Miroslav Fulín) 
 
11. 10. 2018 – Noc netopierov pri kaštieli v Hanušovciach nad Topľou (Martin Ceľuch) 
– participácia na podujatí organizovanom RCOPK Prešov – zrealizované tematicky zamerané 
environmentálne aktivity pre deti a odborná ukážka zaznamenávania hlasových prejavov 
ultrazvukovým detektorom v parku  

 
Ostatná prednášková a edukačná činnosť 

Noc s Andersenom v Bardejove (Milan Hrivňak) 

Deň detí s netopiermi v obci Žemberovce (Mária Jarošíková) – podujatie organizované 
obcov a miestnym poľovníckym združením. Mladí návštevníci mali možnosť vidieť, ako 
vyzerá výskumník oblečený v jaskynnom overale a prilbe, aké vybavenie je potrebné na 
výskum netopierov, ako funguje ultrazvukový detektor a mnoho ďalších zaujímavých 
skutočností o netopieroch.  

 

Sčítanie netopierov na zimoviskách 

Na prelome januára/februára 2018 prebehlo tradičné zimné sčítanie netopierov v podzemných 
priestoroch v 27 orografických celkoch Slovenska na približne 230 lokalitách. Vďaka 
finančnej podpore ŠOP SR boli medzi sčítané lokality zahrnuté aj trvalo monitorovacie 
lokality (TML), z ktorých výsledky sme reportovali do databázy KIMS.  

 



Nietoperek – rozsiahle podzemné bunkre z 2. sv. vojny (PL) – štyria zástupcovia SON – 
Denisa Lobbová, Martin Ceľuch, Ján Rys a Dominika Csepányiová 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 

Záchrana netopierov v mestách v zimnom období 

Záchrana zimujúcich kolónií raniakov vo Svidníku 

Chiropterologický seminár 2018 
 

Nadšenci netopierov sa pravidelne raz za 2 roky stretávajú na seminári ChiSe 
(chiropterologický seminár). Tento ročník bol pre nás výnimočný. Vrámci seminára sme 
oslavovali 25. výročie založenia nášho (aj Vášho) občianskeho združenia.  
Program sa niesol v slávnostnom duchu. Začali sme výročnou členskou schôdzou. Odznel tu 
odpočet našej činnosti za uplynulé dva roky, ale zamerali sme sa tiež na nové výzvy, ktoré nás 
čakajú v ďalšom období. Čoskoro zverejníme na našej stránke výročné správy, ktoré 
sumarizujú našu činnosť v rokoch 2016 a 2017. Svojich zaslúžilých členov sme ocenili 
krásnymi plaketami čestných členov. Menovite Marcela Uhrína, Vladimíra Hanáka, 
Štefana Danka a Jána Obucha. Každý z nich sa veľkou mierou pričinil o rozvoj poznania 
netopierov a o rozvoj našej spoločnosti. 

Druhý deň ChiSe bol nabitý zaujímavými prednáškami domácich aj zahraničných 
chiropterológov (netopierológov). Ing. Tomáš Iľko nás na úvod oboznámil s prírodnými 
krásami územia Národného parku Muránska planina, kde sa seminár konal. Prof. Ivan 
Horáček opísal historický vývoj chiropterológie hlavne v Čechách a na Slovensku. 25 rokov 
zimných sčítaní v Jasovskej jaskyni zhrnul RNDr. Miroslav Fulín, Csc. Mgr. Peter Kaňuch, 
PhD. odprezentoval za celý výskumný kolektív výsledky výskumu tajomného netopiera - 
raniaka obrovského (Nyctalus lasiopterus). Nové poznatky o netopierých búdkach z Veľkej 
Británie priniesol Ing. Martin Ceľuch, PhD. Známe múzeum vo sv. Antone z pohľadu 
netopierov nám predstavil doc. Peter Urban. Veľmi aktuálnu tému netopierov v podkroviach 
kostolov a iných stavieb rozobrala Mgr. Denisa Lobbová. Zamerala sa na praktické 
opatrenia, ktoré treba urobiť, aby spolužitie medzi netopiermi a ľuďmi bolo obojstranne 
výhodné. Veľmi si vážime účasť hostí z Maďarska. Boldogh Sándor nám ukázal ako sa 
netopiere chránia a skúmajú u našich južných susedov. Mgr. Michal Noga prezentoval svoje 
výsledky z odchytov netopierov a tiež aktivity pre deti a mládež. Ďalšou pálčivou témou 
pokračovala Mgr. Gréta Nusová. Ide o zalietanie večerníc (rod. Pipistrellus) do bytov v 
jesennom období. Známe košické jesenné invázie a ich príčiny sú aj témou jej doktorandskej 
práce. Príspevkom o aktivitách nášho pomaly končiaceho medzinárodného prejektu "Lets be 
friendly to bats together" (Buďme spoločne priateľskí k netopierom) sme ukončili 
prednáškovú časť seminára. Večer sme strávili pri blízkom jazierku, pozorovaním aktivity 
netopierov pomocou ultrazvukových detektorov. 



Tretí deň piatok, bol v znamení exkurzie. Navštívili sme Chodník malých netopierov v obci 
Rákoš, ktorého súčasťou sú aj ochrannými múrmi zabezpečené vetracie komíny starých 
banských diel. Sprevádzal nás Ing. Július Pavelko, ktorý chodník navrhol aj spravuje. 
Navštívili sme tiež vstupný portál tunela Dielik - významé zimovisko viacerých druhov - 
večerníc malých, uchaní čiernych a kedysi aj lietavcov sťahovavých.  

Seminára sa zúčastnilo takmer 40 účastníkov vrátane vzácnych hostí.  

 

 
XLII. Východoslovenský tábor ochrancov prírody (VS TOP) 

 
Chiropterologická sekcia pod vedením D. Lobbovej s asistenciou J. Rysa, A. Boroša a M. 
Hrivňaka počas konania VS TOP-u v dňoch 28.07. – 01.08.2018 v obci Zboj v okrese Snina 
vykonala pre účastníkov tábora osvetové, náučno-poznávacie i odborné podujatia. Cieľom 
bolo priblížiť laickej verejnosti základné poznatky o skupine nočných cicavcov, ktorých 
verjnosť často kvôli nevedomosti a predsudkom spája s najhoršími ľudskými vlastnosťami. 
Zostavenie sekcie a jej výkon bol podporený z grantu Visegrad v rámci plánovanej 
projektovej aktivity Bat Camp 3.  

 
Mediálne výstupy 

 
Rozhovor o zimnom sčítaní netopierov na Rádiu Regina Východ 

Netopiere v rehabilitačnej stanici Bardejov  



Ďalšie aktivity 
 
Konferencia 24. - 26. máj 2018 v Ľutine, organizovaná Environmentálnou subkomisiou 
Teologickej komisie KBS 
 
Výskum vzácneho druhu raniak obrovský (Nyctalus lasiopterus) – spolupráca so SAV 
Zvolen a publikačná činnosť  
 
Využitie guána ako hnojiva pri pestovaní zeleniny v Stupave – získanie nových skúseností 
z aplikácie guána v praxi (odozva hospodára) 
 
Tunel Dielik – odstránenie mreže 
 
Zabezpečenie vstupu do štôlne Anton v Hodruši–Hámre 
Podzemný priestor starého banského diela je využívaný reprodukčnou kolóniou netopiera 
obyčajného (Myotis myotis) v počte približne 200 jedincov. Mreža na vstupe bola viackrát 
zničená (odpílená), vchod bol uzatvorený š. p. Rudné bane v novembri 2018 - navrhli sme 1 - 
2 vletové otvory 20x50cm (výška x šírka), a jeden otvor naspodu 15x30cm - podchod pre 
salamandry. Hrúbka múru je 1,5 m.  
 
Zabezpečenie starých banských diel pri Kokave nad Rimavicou 
Podali sme návrh š. p. Rudné bane na zabezpečenie vstupov do 2 banských diel - 
horizontálnych štôlní využívaných netopiermi hlavne v zimnom období. Realizácia je 
plánovaná v nasledujúcom roku.  

Účasť na záverečnej konferencii projektu LIFE Podkowiec+ v Poľsku 

Vyvesenie búdok pre netopiere v Barci 

Rozvojové aktivity 
 

Webová stránka netopiere.sk  
Veľkú časť obsahu našej webovej stránky sme preložili do anglického jazyka. Doplnili sme 
inštruktáže, ako postupovať pri náleze netopierov.  
 
Plakety čestných členov SON 
Štyrom dlhoročným členom sme za dlhoročný prínos pre poznanie fauny netopierov udelili 
čestné členstvo SON a odovzdali keramické ďakovné plakety: Vladimírovi Hanákovi, 
Štefanovi Dankovi, Jánovi Obuchovi a v neposlednom rade zakladateľovi SON Marcelovi 
Uhrinovi.  
 
Edukačné materiály 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Propagačné predmety - tričká, tašky a šálky 
 

 
 

   
 
 
 
 
 
 



Netopierom roka 2018 je podkovár malý (Rhinolophus hipposideros). BatLife Europe, 
ktorého sme členom pri tejto príležitosti pripravilo sériu infografík vo viacerých jazykoch, 
tentoraz o rozmnožovaní 
 

 
 

Prílohy 

Tabuľka 1: Zoznam riešených prípadov odborného poradenstva a záchrany netopierov 
v roku 2018 

Druh Počet/ 
pohlavie Okres Lokalita a dátum 

nálezu 
Rehabilitácia a 
vypustenie 

Starostlivosť  
zabezpečil Pozn.  

Pipistrellus sp.? 1 Levice Plášťovce/18.1.2018 NALEZ Jarošíková 

telefonat/ v 
školskej 
telocvični 
výskyt 
večernice, po 
usmernení a jej 
odlete diera 
zaplátaná 
riaditelom 
školy 



Pipistrellus sp.? 1 Levice Tekovské 
Lužany/28.3.2018 NALEZ Jarošíková 

telefonat/ po 
usmernení 
netopier 
odletel, ale 
POZOR 
možnosť 
pravideľného 
výskytu 
väčšieho počtu 
v lete, ešte 
preveriť 

Chiroptera sp. 1 Žiar nad 
Hronom 

Žiar nad 
Hronom/13.4.2018 NALEZ Jarošíková 

E-mail/ este 
pred mojou 
reakciou 
netopier 
nakoniec 
odletel 

Nyctalus noctula 1 Levice Levice – zimný 
štadión/17.4.2018 NALEZ Jarošíková 

telefonat/výskyt 
uz po druhykrat 
vo vestibule 
budovy, 
odneseny 
SOPkou 
/PREVERIT!!! 

Chiroptera sp. viac Levice Mochovská 
16/11.7.2018 NALEZ Jarošíková 

telefonat/výskyt 
pod balkónom 
na 5-6 
poschodí/ DAŤ 
POZOR v 
období 
zateplovania 

Vespertilio murinus? 1 Veľký Krtíš Velky 
Krtis/3.8.2018 NALEZ Jarošíková 

telefonat/ podla 
telefonatu a 
fotky 
pravdepodobne 
komplikovane 
zranenie, 
hendikep, 
odporucenie 
nestarat 
sa/zanechat v 
prirodu 

Chiroptera sp.  Levice Hronovce VYSKYT Jarošíková 

telefonat/v 
dome typu okál 
vyskyt 
netopierov, 
vplyv trusu a 
mocu na 
budovu??? 

Chiroptera sp. 1 Levice Levice/ 8.10.2018 NALEZ Jarošíková 

telefonat/v 
domove 
dochodcov 
nájdený a po 
usmernení v 
podvecernych 
hodinach 
odletel 



Pipistrellus sp. viac 
jedincov Levice Dudince/21.10.2018 VYSKYT Jarošíková 

mail/telefonat/ 
vyskyt 
netopierov v 
letnom obdobi 
v chatke, riesit 
JAR-LETO 
2019 ??vplyv 
moc, trus 

Vespertilio murinus 1 ind./M PP 

10.2.2018 Gánovce 
ústav SHMU, 
prevzatý od S 
TANAP do 
rehabilitácie 
10.2.2018 

Vychudnutý, 
dokŕmený, v 
rehabilitácii do 
3.4. 2018 a 
následne 
vypustený. 

R.Tomáš  

Vespertilio murinus 1ind./F PP 
22.3.2018 prevzatý 
od S TANAP do 
rehabilitácie  

Vychudnutý, 
dokŕmený, v 
rehabilitácii do 
3.4. 2018 a 
následne 
vypustený. 

R.Tomáš  

Vespertilio murinus 1ind. /F PP 

10.11. 2018 - Nález 
pri rekonštrukcii 
MsÚ Svit. Jedinec 
nájdený pod 
parapetnou doskou 
počas realizácie 
environmentálneho 
dozoru. 

V dobrej 
kondícii 
zodpovedajúcej 
dobe tesne pred 
hibernáciou, 
skontrolovaný 
a následne 
vypustený vo 
Svite 
10.11.2018 

R.Tomáš  

Vespertilio murinus 1 ind./M PP 

11.11.2018 Nález 
pri rekonštrukcii 
MsÚ Svit. Jedinec 
nájdený pod 
parapetnou doskou 
počas realizácie 
environmentálneho 
dozoru. 

V dobrej 
kondícii 
zodpovedajúcej 
dobe tesne pred 
hibernáciou, 
skontrolovaný 
a následne 
vypustený vo 
Svite 
11.11.2018 

R.Tomáš  

Vespertilio murinus 1ind./F RA 
Jelšava, nález vonku 
na chodníku, 19. 1. 
2018 

kŕmenie, 
jedinec má 
rany na kĺboch 
a diery v 
blanách na 
krídlach aj na 
chvostovej 
blane, 
vypustenie 9. 3. 
v Muránskej 
Dlhej Lúke - 
umiestnenie do 
štrbinového 
úkrytu 

D. Lobbová, 
E. Hapl  

Vespertilio murinus 1ind./M RA nález v byte, 20. 1. 
2018 

kŕmenie, 
dočasná 
starostlivosť, 
vypustenie 9. 3. 
v Muránskej 
Dlhej Lúke - 

D. Lobbová, 
E. Hapl  



umiestnenie do 
štrbinového 
úkrytu 

Nyctalus noctula 1ind./M NZ 
nález pred vchodom 
bytového domu, 
január 2018 

kŕmenie, 
dočasná 
starostlivosť, 
hibernácia v 
boxe, jedinec 
vypustený 
Muránskej 
Dlhej Lúke 28. 
3. 2018 

D. Lobbová, 
E. Hapl, D. 
Csepányiová  

Indet 1ind. TN 
nález netopiera v 
budove vojenského 
objektu, 5. 3. 2018 

poradenstvo 
telefonicky D. Lobbová  

Indet 1ind. Modra 
nález netopiera v 
reštaurácii, 5. 3. 
2018 

poradenstvo 
telefonicky D. Lobbová  

Nyctalus noctula 1ind. MT 

nález netopiera na 
zemi pod bytovým 
domom, Turany 11. 
3. 2018 

poradenstvo 
telefonicky D. Lobbová  

Indet 1ind. Púchov 
nález netopiera na 
zemi pod bytovým 
domom, 11. 3. 2018 

poradenstvo 
telefonicky, 
odovzdanie 
kontaktu na 
príslušné 
pracovisko 
ŠOP SR 

D. Lobbová  

Indet 3ind.  BJ 

nález netopierov na 
zemi pod stenou 
bytového domu  s 
búdkami, Jána 
Švermu 2, Vinbarg, 
11. 3. 2018 

poradenstvo 
telefonicky, 
prevzatie 
jedincov do 
rehabilitácie 

D. Lobbová, 
M. Ceľuch  

Pipistrellus pipistrellus 2ind. Tisovec 

nález netopierov v 
priestoroch školy 
SOŠ priemyselná 
Tisovec, 12. 2. 2018 

prevzatie 
jedincov do 
rehabilitácie, 
poradenstvo k 
zamedzeniu 
prieniku 
netopierov do 
vnútorných 
priestorov 
školy, 
vypustenie 9. 3. 
v Muránskej 
Dlhej Lúke - 
umiestnenie do 
štrbinového 
úkrytu 

D. Lobbová  



Nyctalus noctula 1ind./F Tisovec 

nález netopiera v 
priestoroch školy 
SOŠ priemyselná 
Tisovec, 12. 2. 2018 

prevzatie 
jedincov do 
rehabilitácie, 
poradenstvo k 
zamedzeniu 
prieniku 
netopierov do 
vnútorných 
priestorov 
školy,  jedinec 
vypustený 
Muránskej 
Dlhej Lúke 28. 
3. 2018 

D. Lobbová  

Indet 1ind. Považská 
Bystrica 

nález netopiera na 
zemi pod bytovým 
domom, 12. 3. 2018 

poradenstvo 
telefonicky, 
odovzdanie 
kontaktu na 
príslušné 
pracovisko 
ŠOP SR 

D. Lobbová  

Nyctalus noctula 1ind. Vrútky 
nález netopiera na 
zemi pred výrobnou 
halou, 14. 3. 2018 

poradenstvo 
telefonicky, 
odovzdanie 
kontaktu na 
príslušné 
pracovisko 
ŠOP SR 

D. Lobbová  

Plecotus sp.  1ind. Vranov nad 
Topľou 

nález netopiera 
prilepeného na 
páske na kmeni 
stromu, 17. 3. 2018 

telefonické 
poradenstvo D. Lobbová  

Nyctalus noctula 1ind. Ružomberok 
nález netopiera na 
zemi pred bytovým 
domom, 19. 3. 2018 

telefonické 
poradenstvo, 
zabezpečenie 
presunu do 
rehabilitácie 
ŠOP SR 

D. Lobbová  

Indet 1ind. Prešov 
nález netopiera na 
zemi pred bytovým 
domom, 19. 3. 2018 

telefonické 
poradenstvo, 
zabezpečenie 
presunu do 
rehabilitácie 
ŠOP SR 

D. Lobbová  

Indet 1ind. Martin 
nález netopiera na 
zemi pred bytovým 
domom, 25. 3. 2018 

telefonické 
poradenstvo, 
zabezpečenie 
presunu do 
rehabilitácie 
ŠOP SR 

D. Lobbová  

Vespertilio murinus 1ind. Humenné 
netopier na balkóne 
na sieťke na okne, 2. 
4. 2018 

telefonické 
poradenstvo D. Lobbová  

Indet 1ind. NR 

Trnovec nad 
Váhom, nález 
netopiera na zemi, 
10. 4. 2018 

telefonické 
poradenstvo, 
odovzdanie 
jedinca do 
rehabilitácie 

D. Lobbová, 
J. Filo  

Indet 1ind. Trenčín nález netopiera na 
zemi, 8. 5. 2018 

telefonické 
poradenstvo D. Lobbová  



Indet 1ind. Žarnovica 

Ostrý Grúň - 
chatová oblasť, 
nález netopiera na 
zemi, 9. 5. 2018 

telefonické 
poradenstvo D. Lobbová  

Indet  Piešťany 
netopiere v štrbine 
nad schodiskom, 
trus, 12. 6. 2018 

telefonické 
poradenstvo, 
obhliadka a 
návrh riešenia 

P. Kaňuch, 
J. Filo  

Indet 2ind. Hodruša- 
Hámre 

nález netopierov na 
zemi, zrejme 
mláďatá (1 
uhynuté), 13. 6. 
2018 

telefonické 
poradenstvo D. Lobbová  

Myotis mystacinus 1ind. Dobrá Niva nález netopiera, 15. 
6. 2018 

prevzatie 
jedinca do 
rehabilitácie 

J. Rys  

Nyctalus noctula 1ind. Senohrad nález netopiera na 
fasáde, 15. 6. 2018 

prevzatie 
jedinca do 
rehabilitácie, 
jedinec so 
zlomeným 
krídlom 

J. Rys  

Hypsugo savii 1ind. 
juv 

Nové 
Zámky 

Kapisztóryho 6, 
nález na zemi, 18. 6. 
2018 

prevzatie 
jedinca do 
rehabilitácie, 
úhyn jedinca 

D. 
Csepányiová  

Pipistrellus 
pipistrellus/Pipistrellus 
pygmaeus 

100inds. 
+ 

Nové 
Zámky 

smer Komoča, 
chatová oblasť, 
reprodukčná kolónia 
(samice, mláďatá) v 
interiéry chatky, 
úkryt pod strechou, 
21. 6. 2018 

odchyt (zber) a 
vypustenie 
jedincov  

D. 
Csepányiová  

Apus apus 1ind. 
juv Tisovec nález jedinca na 

zemi, 27. 6. 2018 

prevzatie 
jedinca do 
rehabilitácie, 
kŕmenie, 
doloženie do 
hniezda s 
podobne 
veľkými 
mláďatami na 
bytovom dome 
Janka Kráľa, 
Šahy, 6. 7. 
2018 

D. Lobbová  

Apus apus 1ind. ad Topoľčany nález jedinca na 
zemi, 6. 7. 2018 

telefonické 
poradenstvo, 
úspešné 
vypustenie 
jedinca v 
ranných 
hodinách na 
druhý deň 

D. Lobbová  

Apus apus 1ind. 
juv Tisovec nález jedinca na 

zemi, 7. 8. 2018 

telefonické 
poradenstvo, 
úhyn jedinca v 
deň nálezu 

D. Lobbová  



Indet 3inds Bratislava  

nález netopierov na 
chodbe 
vysokoškolského 
internátu, 20. 9. 
2018 

telefonické 
poradenstvo D. Lobbová  

Indet 1inds. Topoľčany 
nález netopiera na 
stene v brečtane, 7. 
10. 2018 

telefonické 
poradenstvo D. Lobbová  

Indet 1ind. Bratislava  názez netopiera na 
zemi, 30. 11. 2018 

telefonické 
poradenstvo D. Lobbová  

Indet 1ind. Stropkov nález netopiera na 
balkóne, 2. 12. 2018 

telefonické 
poradenstvo D. Lobbová  

Vespertilio murinus 1ind. Zvolen 

netopier v 
priestoroch 
administratívnej 
budovy 
(rekonštrukcia 
okien, balkónov), 3. 
12. 2018 

prevzatie 
jedinca do 
rehabilitácie 

D. Lobbová  

Indet 1ind. Lučenec 

netopier na 
schodisku v 
bytovom dome, 
Ludvíka Svobodu, 
4. 12. 2018 

telefonické 
poradenstvo D. Lobbová  

Eptesicus serotinus 1ind./M Nitra 

netopier na zemi v 
snehu, sídlisko 
Klokočina, 8. 1. 
2019 

telefonické 
poradenstvo, 
prevzatie 
jedinca do 
rehabilitácie 

D. Lobbová, 
J. Filo  

Nyctalus noctula 1ind./M 
ad BJ 

Gresaka 10, Po 
utoku asi sokola 
padol raniak pred p. 
Geciovu, vybral ho 
vraj zo strbiny, 
24.5.2018 

Vykrmit a 
hibernovat M. Celuch  

Nyctalus noctula 1ind./M 
ad BJ 

Gorkeho 8, pod 
budkou najdeny, 
22.2.2018 

Vykrmit a 
hibernovat M. Celuch  

Nyctalus noctula 1ind./M 
ad BJ 

Tacevska 13, 
Narazil im do 
balkona a ostal na 
zemi, 25.2.2018 

Vykrmit a 
hibernovat M. Celuch  

Nyctalus noctula 1 ind. BJ Grešáka 9 - pod 
búdkou, 2.3.2018 

Vykrmit a 
hibernovat M. Celuch  

Nyctalus noctula 25 BJ Búdky v celom 
Bardejove, 2.3.2018 

Odovzdane 
RCOP Presov M. Celuch  

Nyctalus noctula 50 SK 

Duklianska 21, 
Nájdené uhynuté 
pod zimoviskom, 
3.3.2018 

Odovzdane 
RCOP Presov M. Celuch  

Nyctalus noctula 15 BJ 

Grešáka 11, Volal 
pan, ze pri dome 
nasiel vela mrtvych 
netopierov, 4.3.2018 

Odovzdane 
RCOP Presov M. Celuch  

Nyctalus noctula 2 BJ 

Svianteka 18, Spod 
hib. boxu uhyn 
jeden a 2 zive, 
11.3.2018 

Vykrmit a 
hibernovat M. Celuch  



Nyctalus noctula 1 BJ 

Gorlická 1, Spod 
Maxi B jeden zivy, 
budka obsadena, 
piskot, 11.3.2018 

Vykrmit a 
hibernovat M. Celuch  

Podiceps ruficollis 1 BJ 

Slovobuv - niekto z 
firmy volal, v areali 
najdena na zemi, asi 
naraz do kablov/skla 

Spamatala sa a 
vypustena na 
Topli 

M. Celuch  

Pipistrellus pipistrellus  1 BJ 
Dlhý rad 22, v 
pivnici najdena, 
9.10.2018 

Vypustena M. Celuch  

Carduelis chloris 1 BJ 
Mlynská ul., vedla 
cesty - asi po zrazke 
s autom, 10.10.2018 

Spamatala sa a 
vypustena M. Celuch  

Falco tinnunculus 1ind./ F 
ad. BJ 

Tacevska ul. 
najdena na poli, 
nelieta, 23.3.2018 

Odovzdane 
RCOP Presov M. Celuch  

 

 

 

 


