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V roku 2012 sa občianske združenie aktívne venovalo napĺňaniu stanovených cieľov. Členská základňa
sa rozrástla na 30 registrovaných členov a pribudlo aj mnoho ďalších sympatizantov. Počas roku sme
sa venovali najmä propagačnej, výstavnej a osvetovej činnosti, založeniu semennej banky a knižnice.
Webová stránka združenia bola rozšírená o nové sekcie a bola pravidelne aktualizovaná. Členovia
našej spoločnosti zaznamenali viacero pestovateľských úspechov. Podarilo sa rozmnožiť viaceré
vzácne druhy, niektoré vzácne druhy na Slovensku po prvýkrát vykvitli.

U. striatulata – prvé kvitnutie na Slovensku

Osvetová činnosť
Výstavy Mäsožravých rastlín
Naša spoločnosť bola počas roka oslovená s ponukou podieľať sa na rôznych výstavách po celom
Slovensku. Naša expozícia pozostávala zo živých rastlín, veľkých informačných tabúľ a propagačných
materiálov. Mäsožravé rastliny boli vždy veľkou atrakciou a naša expozícia bola jednou
z najpútavejších.
Jarná krása, Žilina 7-10.5.2012
Výstava Jarná krása sa konala v priestoroch Budatínskeho zámku v Žiline. Expozíciu tvorili rastliny od
našich členov: Andreja Devečku, Mareka Delinčáka, Michala Parvanova a Juraja Gažura.
Výstava mäsožravých rastlín v Šali, 14-25.5.2012
Výstava mäsožravých rastlín v Šaľi sa uskutočnila v mestskom kultúrnom stredisku Večierka, na
Družstevnej ulici v Šali. Výstavoval Andrej Devečka.
Výstava hmyzožravých rastlín a exotických živočíchov v Košiciach, Košice 24.8.-2.9.2012
Výstava hmyzožravých rastlín a exotických živočíchov v sa konala v Botanickej záhrade v Košiciach.
Z našich členov vystavovali Števo Puhala a Andrej Devečka.

Človek a príroda, Martin 9.9.2012
V rámci podujatia Človek a príroda SCPS vystavovalo v Múzeu slovenskej dediny v Jahodníckych
hájoch. Expozíciu mäsožraviek tvorili rastliny od pestovateľov Andreja Devečku, Mareka Delinčáka
a Ľubomíra Balla.

Jarná krása, Žilina 7-10.5.2012

Prednášky
V priebehu výstavy Jarná krása sme mali možnosť formou prednášky odprezentovať krásy
a zaujímavosti zo sveta mäsožravých rastlín. V rámci projektu “Vedecká kaviareň“ určeného pre
žiakov stredných škôl prebehla vo Zvolenskej okresnej knižnici prednáška “Dravci v ríši rastlín“.

Medializácia
Naše aktivity neušli pozornosti aj širokej škále médií. Príspevky našich členov boli odvysielané tak
v rádiu, ako aj v lokálnych televíziách. Viaceré internetové spravodajské serveri informovali o našich
aktivitách.
Radio
Rozhovor v rádiu Lumen – december 2012
Rozhovor v rádiu Viva – december 2012
TV
http://www.martintv.sk/aktualna-tema/clovek-priroda
Internet
http://www.sala24.sk/clanky?extend.118052_Najvacsiu-zbierku-masozravych-rastlin-vystavovaliv-Sali.52
http://badman.aktuality.sk/clanok/1864/naruzivy-fanusik-masozravych-rastlin-ich-ma-v-skleniku250/

http://tvnoviny.sk/sekcia/spravy/zaujimavosti/mlady-pestovatel-ma-najviac-masozravych-rastlinna-slovensku.html
http://www.europrofit.sk/spravy/kuriozity/44339-najvaecsi-pestovatel-maesozravych-rastlin#
http://pmza.sk/?p=5524
http://www.telegraf.sk/3009-ryzovanie-zlata-hubarsky-gulas-i-masozrave-rastliny.html
...

Propagačná činnosť
Pre účely propagácie nášho združenia boli vyhotovené viaceré propagačné materiály. Pre výstavné
účely boli pre aktívnych členov, ktorí sa podieľali na priebehu výstav, vyrobené tričká s logom SCPS.
Pri rôznych príležitostiach sa naše združenie propagovalo prostredníctvom informačných panelov so
základnými informáciami o mäsožravých rastlinách. Vytlačené boli aj informačné letáky o združení.

Vedecká a publikačná činnosť
Člen nášho združenia Mgr. Andrej Pavlovič PhD. sa venuje téme mäsožravých rastlín aj po odbornej
stránke. V rámci svojho výskumu fyziologických procesov mucholapky podivnej publikuje množstvo
odborných článkov.

Aktivity pre členov
Výročné stretnutie SCPS
V dňoch 8. až 10. júna 2012 sa uskutočnilo stretnutie SCPS v Demänovskej doline. Zúčastniť sa ho
mohol každý člen SCPS. Vo veľmi príjemnom prostredí horskej chaty sme mali možnosť porozprávať
sa o našej spoločnosti, plánoch a cieľoch do budúcnosti. Stretnutie bolo spestrené prezentáciami
fotografií a zážitkov z ciest za MR, ako aj odbornejšími príspevkami. V teréne sme mali možnosť
navštíviť lokalitu P. alpina a P. vulgaris.

Členovia SCPS v Demänovskej doline

Semenná banka
Hneď v prvom roku fungovania SCPS sa nám podarilo založiť semennú banku slúžiacu pre výmenu
semien medzi pestovateľmi. Do banky prispievali tak domáci, ako aj zahraniční prispievatelia, za čo
im patrí veľká vďaka. Možnosť získania semien z banky využilo cca. 20 našich členov a boli rozposlané
desiatky balíčkov. Semenná banka má ku koncu roka v ponuke takmer 50 rôznych druhov a variet
mäsožravých rastlín.
http://www.masozraverastliny.org/scps/semenna-banka-scps

Knižnica
Knižnica, ako zdroj informácií zo sveta mäsožravých rastlín, bola založená začiatkom roka. Je
rozdelená na dve kategórie: pestovateľskú a odbornú. Pre potreby našich členov sa nám podarilo
získať viacero časopisov od zahraničných spoločností. Kompletný zoznam literatúry v našej knižnici
nájdete na stránkach spoločnosti.
http://www.masozraverastliny.org/scps/kniznica-scps

Zľavy
Pre členov združenia sa nám podarilo rozšíriť ponuku zliav u domácich ale aj zahraničných predajcov.
V tomto roku chceme pokračovať s oslovovaním pestovateľov a dohodnúť ďalšie zľavy a výhody pre
našich členov.

Webová stránka
Naša webová stránka www.masozraverastliny.org pravidelne informovala o chystaných aj
uskutočnených aktivitách SCPS. Prinášala aktuality zo sveta mäsožravých rastlín ako aj tipy, triky
a návody na pestovanie, rozmnožovanie mäsožraviek a mnoho iného. Naši členovia tiež prispievali
rôznymi cestopismi po lokalitách MR. Stránka sa teší veľkej návštevnosti. Za posledný rok
zaznamenala viac ako 12 000 návštev.

www.masozraverastliny.org

Kontakt so zahraničím
Združeniu sa podarilo nadviazať viacero kontaktov so zahraničím. Veľkú ochotu pomôcť nám
v začiatkoch prejavila najmä britská spoločnosť UK Carnivorous Plant Society. Okrem zásobenia našej
semennej banky semienkami, prispeli do našej knižnice a neustále nám zasielajú najnovšie informácie
zo sveta mäsožravých rastlín.
V Českej republike sme nadviazali kontakt hneď s oboma spoločnosťami CCPS aj Darwinianou, ktoré
nám poskytli materiály do našej knižnice.

Financie
Financie pozostávali z členských poplatkov a darov našich sympatizantov. V tomto roku sa spoločnosť
zaregistrovala ako prijímateľ 2% z daní a preto by sme chceli v nasledujúcom období pokračovať v už
rozbehnutých aktivitách ako aj rozširovať naše pôsobenie o nové. Transparentnosť nášho
hospodárenia sme dokladovali formou pravidelného zverejňovania výpisov z účtu na našej webovej
stránke.

Okruh plánovaných aktivít pre rok 2013
V uplynulom roku naše aktivity limitovali financie, ako aj energia a voľný čas našich aktívnych členov.
V roku 2013 by sme chceli našu aktivitu smerovať hlavne do týchto oblastí.








Získavanie semien do semennej banky
Získavanie nových publikácií do knižnice
Organizácia výročného stretnutia spojená s návštevou lokalít
Výstavná činnosť
Propagácia spoločnosti a mäsožravých rastlín v médiách
Ochrana mäsožravých rastlín v prírode
Zmena dizajnu a funkčnosti stránky, vrátane interného modulu pre členov

