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Rokom 2013 sme úspešne ukončili už druhý rok pôsobenia nášho občianskeho združenia. Rok 2013
bol plný tradičných podujatí a aktivít združenia no zároveň sme sa zamerali aj na prípravu a realizáciu
nových nápady a plánov. Členskú základňu v roku 2013 tvorilo 21 registrovaných členov. Združenie
propagovalo pestovanie mäsožravých rastlín na výstavách, prostredníctvom web stránky združenia
ako aj formou mediálnych výstupov. Členovia združenia sa navzájom spoznávali a vymieňali si
poznatky o pestovaní mäsožravých rastlín. Taktiež zaznamenali mnoho pestovateľských
úspechov medzi ktorými bolo i viacero Slovenských prvenstiev.

Osvetová činnosť
Výstavy mäsožravých rastlín
Naša spoločnosť bola opäť počas roka viackrát oslovená s ponukou podieľať sa na rôznych výstavách
po celom Slovensku. Expozície pozostávali z veľkých informačných tabúľ, propagačných materiálov,
nového bannera no najmä veľkého množstva živých rastlín od overených aj nových pestovateľov.
Mäsožravé rastliny boli vždy veľkou atrakciou a naše expozície jednoznačne tými najpútavejšími .
Výstava Jarná krása, Žilina, 17. - 19.05.2013
Po veľkom úspechu mäsožraviek na výstave Jarná krása v Žiline v roku 2012 sme boli opäť oslovený
zúčastniť sa výstavy v roku 2013.

Expozíciu sme rozšírili a rozložili do niekoľkých menších celkov. Návštevníci mali možnosť vidieť ešte
väčšie množstvo druhov než minulý rok, nainštalovaných v pestrých kompozíciách. Pozornosť pútala
hlavne najväčšia dopestovaná Darlingtónia na Slovensku. Už tradične nechýbali veľké informačné
tabule a pribudol aj nový banner spoločnosti.
Expozíciu tvorili rastliny od našich členov: Mareka Delinčáka , Andreja Devečku a Petra Kulasa

Výstava Človek a príroda, Martin - 08.09.2013
Po minuloročnom úspechu sme boli opäť pozvaný aj na podujatie Človek a príroda, kde SCPS
vystavovalo v Múzeu slovenskej dediny v Jahodníckych hájoch. Naša expozícia bola opäť tou
najväčšou a najpútavejšou o čo sa postarali rastliny zo zbierok Mareka Delinčáka a Ľubomíra Balla.

Noc múzeí s mäsožravými rastlinami, Martin, 18.05.2013
SCPS bolo oslovené pracovníkmi Slovenského národného múzea v Martine za účelom prezentácie
mäsožravých rastlín počas akcie Noc múzeí a galérií 2013. Prvýkrát sme teda mali zastúpenie aj na
tomto podujatí, kde naše združenie reprezentoval Ľubomír Ballo so svojou zbierkou.

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.

Propagačná činnosť
Pre účely propagácie nášho združenia boli tradične použité viaceré propagačné materiály. Už
samozrejmosťou boli tričká s logom SCPS pre aktívnych členov, ktorí sa podieľali na priebehu výstav,
množstvo propagačných letáčikov a informačných panelov s informáciami o našom združení ako aj
mäsožravých rastlinách a mnoho iného. Tohtoročnou novinkou je veľký reklamný banner.

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.
“V súčastnosti pracujem na regulácií enzymatických aktivít v Dionaea muscipula v odpovedi
na mechanostimuláciu a chemostimulaciu. Zaujímame sa o konkrétny enzým a to cysteín
endopeptidázu Dionain. V lete idem na 10th International Carnivorous Plant Congress v
Cairns v Austrálii, kde budem mať asi polhodinovú prednášku na tuto tému. “
Mgr. Andrej Pavlovič PhD

Aktivity pre členov
Výročné stretnutie SCPS 2014
V dňoch 07. - 09.06.2013 sa uskutočnilo v poradí už 4. stretnutie SCPS, pre zmenu na severe
Slovenska, na Kysuciach. Hostiteľom bol tento rok Marek Delinčák, ktorý zabezpečil veľmi príjemne
priestory a program nášho stretnutia. Zúčastniť sa mohol každý člen SCPS, súčasný aj budúci. Túto
možnosť využilo viacero členov z celého Slovenska. Súčasťou stretnutia bola aj návšteva dvoch lokalít
s výskytom Drosera rotundifolia. Program bol obohatený o prednášky našich členov o novinkách vo
svete mäsožravých rastlín ako aj o prezentáciu fotografií a príhod zo zahraničných ciest zameraných
na mäsožravé rastliny.

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

Knižnica
Aj v roku 2013 bola ako zdroj informácií zo sveta mäsožravých rastlín prístupná naša Knižnica.
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 takmer 9 000 návštev.

Kontakt so zahraničím
V prvom roku fungovania sa nášmu združeniu 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
nás tak isto v našich začiatkoch výrazne podporujú.
V minulom roku sme vďaka Andrejovi Devečkovi a Karolovi Gazdíkovi utužovali vzťahy s týmito
spoločnosťami.

Financie
Financie pozostávali z členských príspevkov a darov našich sympatizantov ako aj z príjmov z 2% z
daní, ktorých poberateľom bolo v tomto roku aj naše združenie. Získane prostriedky budú použité
v nasledujúcom období na ďalšie plnenie cieľov nášho združenia, ako aj realizáciu chystaných
projektov. Transparentnosť nášho hospodárenia sme dokladovali formou pravidelného zverejňovania
výpisov z účtu na našej webovej stránke.

Ochrana prírody
Počas výstavy Jarná krása sme mali možnosť zoznámiť sa so zástupcami štátnej ochrany prírody,
správy Národného parku Malá Fatra. Keďže jednou z našich plánovaných aktivít v rámci združenia je
aj aktívna podpora ochrany prírody načrtli sme možnosti spolupráce nášho združenia pri ochrane
mäsožravých rastlín v prírode. Navrhnutá bola možnosť zastrešiť kultiváciu Drosera anglica in-vitro, a
tým zabezpečiť jej ochranu na ohrozených lokalitách. Ďalšou možnosťou je zapojenie združenia do
aktívneho manažmentu lokalít priamo v teréne. V súčasnej dobe pracujeme na realizácií týchto
projektov.

Okruh plánovaných aktivít pre rok 2014








Výstavná a osvetová činnosť
Propagácia spoločnosti a mäsožravých rastlín v médiách
Získavanie semien do semennej banky
Získavanie nových publikácií do knižnice
Organizácia výročného stretnutia spojená s návštevou lokalít
Ochrana mäsožravých rastlín v prírode
Zmena dizajnu a funkčnosti stránky so zameraním na našich členov

