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Rokom 2014  naše združenie zavŕšilo štvrtý rok svojej činnosti. V aktivitách, ktoré sme rozbehli 

v predošlom období, sa nám podarilo úspešne pokračovať,  no tiež sme úspešne naštartovali nové 

najmä v oblasti ochrany mäsožravých rastlín v prírode.   

Začali sme s realizáciou dvoch projektov, za účelom ochrany 

a obnovy jednej najvýznamnejších lokalít mäsožravých rastlín 

na Slovensku. Okrem toho sme sa samozrejme zúčastnili 

viacerých tradičných podujatí a propagovali naše združenie, 

ako aj pestovanie mäsožravých rastlín či už osobne na 

výstavách, prostredníctvom web stránky združenia, ako aj 

formou mediálnych výstupov. 

Členskú základňu v roku 2014 tvorilo 20 aktívnych  členov 

a viacero spolupracovníkov a sympatizantov medzi ktorými 

sme privítali aj nové tváre. Vrcholom tohto roku bolo už 

tradične výročné stretnutie, kde sa členovia mohli vzájomne 

stretnúť a vymeniť si pestovateľské skúsenosti. 

V neposlednom rade sa môžeme pochváliť aj pestovateľskými 

úspechmi našich členov, medzi ktorými bolo i viacero 

slovenských prvenstiev.                                                                                              Utricularia manii 

                       

Osvetová činnosť  

Výstavy mäsožravých rastlín 

Tento rok nebol výnimkou a opäť sa naše združenie počas roka podieľalo na rôznych výstavách po 

celom Slovensku. Expozície pozostávali z veľkých informačných tabúľ, propagačných materiálov 

a 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, 16. - 18.05.2014 

Sezónu mäsožravkárskych výstav sme už tradične otvárali výstavou Jarná krása. Výstava sa konala 

v Žiline v hradbách Budatínskeho zámku. Aj napriek upršanému a chladnému počasiu sme si výstavu 

užili a opäť sme náš krásny svet mäsožravých rastlín o troška viac priblížili laickej verejnosti. 

Expozíciu sme inštalovali pod hradby  tak, aby ani daždivé počasie nebránilo jej obdivovaniu. Tak ako 

minulý rok, bola rozdelená do niekoľkých celkov, ktorých aranžmá pod vedením Evky Kučerovej bolo 

naozaj pútavé. Návštevníci mali opäť možnosť vidieť množstvo druhov mäsožraviek a v súlade 

s podrobným výkladom si odnášali pekný zážitok.  



 

Expozíciu tvorili rastliny od našich členov: Mareka Delinčáka , Ľuba Balla a Petra Kulasa. 

 

Výstava mäsožravých rastlín v Martine - 17. - 20. 7 2014 



Tento rok sme sa prvýkrát zúčastnili výstavy v múzeu v Martine. Slovenské národné múzeum nám 

dalo k dispozícii pomerne veľké priestory, ktoré sme vďaka zbierkam od Ľubomíra Balla a Mareka 

Delinčáka využili v plnej miere. I keď návštevnosť nebola práve ideálna, prišli nás podporiť aj 

naši členovia, dokonca sme získali dvoch nových.  Celkovo túto výstavu hodnotíme ako úspešnú. 

 

Výstava Človek a príroda, Martin - 14.09.2014 

SCPS bolo po tretíkrát pozvané aj na podujatie Človek a príroda v Múzeu slovenskej dediny v 

Jahodníckych hájoch. I keď nás po celý deň sprevádzalo upršané počasie a návštevníci museli 

zdolávať ťažký terén, prišli v pomerne hojnom počte. I tento rok sme pripravili najpútavejšiu 

expozíciu zo zbierok Ľubomíra Balla , Petra Kulasa a Mareka Delinčáka. Mäsožravky obdivovali 

i zahraničný návštevníci z Rumunska či USA. 

 

Spestrením pre návštevníkov bola určite aj ukážka a ochutnávka čili papričiek zo súkromných zásob 

Ľuba Balla. Našiel sa nejeden odvážlivec, ktorý ochutnal i tie najpálivejšie papričky. Aj keď ani na tejto 

výstave nám počasie neprialo, opäť ju hodnotíme ako pozitívnu a už teraz sa tešíme na ďalší ročník. 

 

Medializácia  

Naše aktivity neušli pozornosti ani širokej škále médií. Príspevky našich členov boli odvysielané tak v 

rádiu, ako aj v lokálnych televíziách. Viaceré internetové spravodajské serveri informovali o našich 

aktivitách.   

http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/7600/4442 (začiatok v čase 35:12) 

http://www.tvturiec.sk/video/796-spravy-18-7-2014  

http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/7600/4442
http://www.tvturiec.sk/video/796-spravy-18-7-2014


 

Propagačná činnosť  

Združenie, tak ako v ostatných rokoch, propagovalo viacero materiálov. Aktívni členovia nás 

reprezentovali prostredníctvom tričiek s logom, ktoré boli prítomné na každej akcii kde sa SCPS 

zúčastnilo. Taktiež nás sprevádzali od výstavy k výstave informačné panely, propagačné letáky a 

nesmel chýbať ani 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. Okrem toho v lete na 10th International Carnivorous Plant Congress v Cairns v 
Austrálii, odprezentoval prednášku na tému: Costs and benefits of electrical signaling in carnivorous 
plant Venus’s flytrap(Dionaea muscipula Ellis). 

 

Ochranárska činnosť 

Vďaka získaným prostriedkom z 2% z daní v prospech nášho združenia, no najmä vďaka vôli 
a nadšeniu našich členov sa nám od roku 2014 podarilo rozbehnúť jeden z hlavných cieľov nášho 
združenia a to aktívna ochrana mäsožravých rastlín v prírode.  

 

Manažment lokality v Uholníkoch 

Prvým projektom bol manažment lokality mäsožravých rastlín v Uholníkoch. V spolupráci so Štátnou 
ochranou prírdy SR správa NP Malá Fatra, sme na tejto lokalite vykonali manažment za účelom 
zastavenia zarastania lokality. Opatrenia zahŕňali najmä kosenie, vyhrabávanie biomasy, 
odstraňovanie náletových drevín a pokusné vytváranie mikrodepresií.   
 
Do budúcnosti máme v pláne na tejto lokalite pravidelne vykonávať okrem už overených metód aj 
ďalšie metódy obnovy a ochrany tejto krásnej lokality v súčinnosti s odbornými konzultantmi v tejto 
oblasti. SCPS uzavrelo dohodu o spolupráci so Štátnou ochranou prirody SR pri zabezpečovaní 
starostlivosti o kriticky ohrozený druh rosička anglická a jej lokalitu SKÚEV0664 Uholníky. 



 

 

Množenie rosičky anglickej (Drosera anglica) in vitro 

Druhým projektom je pestovanie Drosera anglica in vitro za účelom vytvárania génovej rezervy 
z lokalít, kde hrozí vyhynutie celej populácie. Takto kultivované rastliny budú tvoriť základ pre 
prípadné spätné vysádzanie rastlín na lokalitu.    
 
Aktivita je v súlade s platnou dokumentáciou ochrany prírody – Projekt záchrany Drosera anglica. Aj 
tento projekt zastrešuje ŠOP SR správa NP Malá Fatra, ktorej pracovníci zozbierali semená pre in-vitro 
kultiváciu. Následne SCPS oslovilo Ing. Kamila Páska, odborníka na množenie rastlín metódou in-vitro. 
V prípade potreby budú rastliny k dispozicií pre obnovu lokality. Vytváranie in-vitro génovej rezervy 
bude finacované z prostriedkov nášho združenia.  
 

 

Aktivity pre členov  

Výročné stretnutie SCPS 2014 

V dňoch 10. - 13.07.2014 sa uskutočnilo v poradí už 5. stretnutie SCPS. Tentokrát sme sa rozhodli pre 

Turiec. Túto lokalitu sme vyberali zámerne, keďže stretnutie bolo spojené i s už spomínaným 

manažmentom na lokalite Uhoľníky. 

Taktiež sa nám podarilo navštíviť niektoré lokality a pokochať sa tak mäsožravkami v ich prirodzenom 

prostredí. Navštívili sme lokalitu pri obci Rakša z čoho mal najväčšiu radosť náš najmladší člen, Jakub 

Tatárik, ktorý na stretnutie pricestoval s celou rodinou. 



 

Tento ročník bol výnimočný nielen vďaka spojeniu s ochranárskym manažmenotm, ale tiež vďaka 

návšteve spoza českých hraníc. K nášmu stretnutiu sa pridali kolegovia z českej spoločnosti CCPS. 

Počas stretnutia nám Karol Gazdík odprezentoval novinky zo sveta mäsožravých rastlín a pozreli sme 

si aj zaujimavé video s komentárom Andreja Devečku o jeho cestách po Borneou . Taktiež dostal 

slovo i jeden z našich hostí, Kamil Pásek, ktorý nás prostredníctvom fotografií a pútavého rozprávania 

preniesol na stolové hory do Venezuely. 

 

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 i zahraniční 

prispievatelia, a vďaka nim bolo ku koncu roka v ponuke takmer 40 rôznych druhov a variet 

mäsožravých rastlín. Semenná banka je služba pre členov združenia, spolu boli v roku 2014 

rozposlané desiatky balíčkov semien. 

Okrem toho sme našim členom zaslali prekvapenie v podobe vybraných balíčkov semien a pevne 

veríme že sme ich týmto potešili. 

http://www.masozraverastliny.org/scps/semenna-banka-scps   

 

http://www.masozraverastliny.org/scps/semenna-banka-scps


 

Knižnica  

Aj v roku 2014 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 11 000 návštev.  

http://www.masozraverastliny.org/scps/kniznica-scps
http://www.masozraverastliny.org/


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 zásobovania našej semennej banky semienkami prispeli i 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 podporujú. S členmi CCPS sme sa dokonca stretli na našom stretnutí.  

V minulom roku sme vďaka Andrejovi Devečkovi a Karolovi Gazdíkovi s týmito spoločnosťami 

utužovali vzťahy. 

 

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. Získané prostriedky budú použité 

v nasledujúcom období na ďalšie plnenie cieľov nášho združenia, ako aj realizáciu prebiehajúcich 

projektov. Transparentnosť nášho hospodárenia sme dokladovali formou pravidelného zverejňovania 

výpisov z účtu na našej webovej stránke.  

 

Okruh plánovaných aktivít pre rok 2015  

 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 pokračovaním začatých projektov 

 Dokončenie novej verzie stránky so zameraním na našich členov  


