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Mts. with a focus on its implications for the today’s PIENAP
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Abstract. In 1932, the Pieniny transboundary protected area was established 
as the world‘s second and Europe‘s fi rst cross-border park. However, up to now 
the defi nition of transboundary protected areas remains vague and their role 
on international and national levels stays unclear. A historical analysis reveals 
a number of case-specifi c factors that shaped the development of cooperation 
between the two parks in the Pieniny Mts. These were, among others, the 
outbreak of the Second World War; regime changes during the second half of 
the 20th century; structural changes of the conservation policy in Slovakia. The 
analysis also concludes that there was no one-way and solely positive develop-
ment of this cooperation, but rather a process of adjustment and reorganiza-
tion of the cooperation according to various factors. The paper highlights the 
need for further research on the topic of transboundary cooperation in nature 
conservation, since the available guidelines and defi nitions proposed by the 
International Union for Conservation of Nature and Natural Resources do not 
refl ect the complex reality of cooperation faced by park managements. 
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ÚVOD: HRANICE ŠTÁTNE
A HRANICE OCHRANY PRÍRODY 

Svet je popretkávaný hranicami. Vytvára a ruší 
ich naša spoločnosť. Práve križovatka rôz-
nych typov hraníc je tým, čo dodáva Pieninám 
ich nezameniteľný charakter. Národné parky 
v poľsko-slovenskom pohraničí vďačia za svoju 
existenciu konkrétne dvom typom hraníc: štátnym 
hraniciam a hraniciam území s vyšším stupňom 
ochrany prírody. Štátne hranice vedú medzi pie-
ninskými parkmi stredom unikátneho prielomu 

rieky Dunajec, symbolického srdca Pienin. Hra-
nice parkov sa tiahnu do protiľahlých smerov 
od miesta spoločného stretu v strede tejto rieky 
a obkolesujú centrálne horské masívy Pienin. Už 
na prvý pohľad tu myšlienka ochrany prírody 
presahuje štátne hranice. Oba parky spolu úzko 
spolupracujú a prispievajú tým k chápaniu Pienin 
ako prírodného a do značnej miery i kultúrneho 
celku. Už v čase svojho vzniku boli vyhlásené 
za jedno cezhraničné chránené územie a tento 
status si udržali do dnešnej doby, teda viac ako 
80 rokov. Status je však jedna vec a skutočný 
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obsah spolupráce druhá. Počas svojej dlhej his-
tórie prešli totiž rôznymi politickými érami, ktoré 
sa podpísali na spôsoboch ich vzájomnej spolu-
práce. Ponúka sa teda otázka, ako dospelo toto 
cezhraničné chránené územie k svojej súčasnej 
podobe? Nasledujúci text predkladá súhrn histórie 
spolupráce pieninských parkov vo svetle politic-
kých a ideologických obratov v ich minulosti. 
Výsledkom tejto štúdie je nový pohľad na obe 
inštitúcie a na vývoj štátnej ochrany prírody na 
Slovensku.

CEZHRANIČNÉ CHRÁNENÉ ÚZEMIE
V PIENINÁCH

Keď ochrana prírody prekračuje hranice

V Pieninách prebehol proces vytvorenia chráne-
ného územia takmer simultánne s procesom defi -
novania štátnej hranice. Udialo sa tak po prvej 
svetovej vojne, kedy sa Poľsko aj Československo 
po prvýkrát stali nezávislými republikami, ktorých 
hranice sa presne stanovili až v priebehu 20-tych 
rokov (Goetel 1962). O štátnych hraniciach ako 
aj o vytvorení chráneného územia v Pieninách 
vtedy diskutovali štátom poverení zmocnenci 
Václav Roubík a Walery Goetel. Poľský profesor 
a ochranár prírody W. Goetel bol zanietený pre 
myšlienku cezhraničnej ochrany prírody. Ešte aj 
o 40 rokov neskôr, v roku 1962, obhajoval na 
prvom Svetovom Kongrese o Národných Parkoch 
v Seattli v USA svoju veľkú víziu: motivovať sve-
tové mocnosti k založeniu cezhraničného chráne-
ného územia na každom pohraničí, na ktorom sa 
už aspoň na jednej strane hranice rozkladalo chrá-
nené územie. Základom jeho snáh bol predpoklad, 
že jednotné prírodné celky sú na mnohých mies-
tach vo svete preťaté medzinárodnou hranicou 
a táto hranica znemožňuje efektívnu ochranu 
prírody. Ako vzorný príklad úspešného cezhra-
ničného parku uviedol vo svojom vtedajšom pre-
jave pred medzinárodným publikom práve jemu 
blízke Pieniny. Označil ich súhrnne ako „Pie-
ninský pohraničný národný park” (Goetel 1962, 
prekl. autorky). Vo svojom prejave sa venoval 
najmä potrebe vytvorenia takýchto cezhranič-
ných parkov, nehovoril však o možných neskor-
ších problémoch ich spoločného fungovania ako 

aj o špecifi ckosti každého parku, nakoľko každý 
z týchto parkov podlieha legislatíve iného štátu.

Idey a reality cezhraničnej ochrany prírody

S pojmom „cezhraničné chránené územie” sa 
medzinárodné spoločenstvo začalo intenzív-
nejšie zaoberať až po páde železnej opony najmä 
v súvislosti s rastúcim ekonomickým, politickým 
a spoločenským prepojením krajín a inštitúcií. 
Medzinárodné organizácie dnes podstatne vplý-
vajú na dianie na štátnej ako aj lokálnej úrovni 
kdekoľvek vo svete. Neprekvapuje teda, že 
Medzinárodný zväz ochrany prírody a prírodných 
zdrojov IUCN vydal v r. 2001 publikáciu zame-
ranú na podporu a propagáciu cezhraničných chrá-
nených území a tzv. „parkov mieru” (Sandwith 
et al. 2001). Pieninské národné parky, tentokrát už 
v množnom čísle ako dva spolupracujúce parky, 
v nej fi gurujú ako úspešný príklad. 

Napriek snahám IUCN z roku 2001 o pod-
poru tohoto fenoménu zostávajú cezhraničné 
chránené územia právne neukotvené. Ich exis-
tencia a možnosti pre ďalší rozvoj a spoluprácu 
závisia od štátnej politiky v krajinách, v ktorých 
sa nachádzajú (Dudley 2008). Možno aj preto sa 
medzinárodné organizácie naďalej venujú tomuto 
fenoménu len okrajovo a na rozdiel od ostatných 
pojmov, ako napr. „chránené územie” alebo 
„národný park”, nepodnikli od r. 2001 ďalšie 
kroky k ich jednoznačnému defi novaniu. 

Bez medzinárodnej garancie zostáva jediný 
spôsob ako bližšie preskúmať tento fenomén, 
a to v jednotlivých konkrétnych prípadoch. Hlbší 
pohľad do histórie pieninských parkov prináša 
komplexný obraz o možných úskaliach a špeci-
fi kách cezhraničnej spolupráce a odhaľuje prečo 
je všeobecné defi novanie takýchto chránených 
území zložité. 

VÝVOJ SPOLUPRÁCE CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ 
V PIENINÁCH MEDZI R. 1932–1961

Zlaté časy medzivojnového obdobia a jeho 
rýchly koniec

Ako bolo v úvode spomenuté, už samotné zalo-
ženie poľského Pieninského národného parku 
a Slovenskej prírodnej rezervácie v Pieninách 
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začiatkom leta v r. 1932 bolo výsledkom spolu-
práce poľských a československých vlád, ochra-
nárskych zoskupení (napr. poľskej štátnej komisie 
pre ochranu prírody1) a konkrétnych osobností. 
V takmer každom texte o Pieninských národ-
ných parkoch sa navyše kladie dôraz na skutoč-
nosť, že sa tieto chránené územia stali prvým 
medzinárodným chráneným územím v Európe. 
Slávnostné vyhlásenie tohoto výnimočného chrá-
neného územia sa konalo 17. júla 1932 v Čer-
venom Kláštore (Goetel 1962; ŠOP SR/PIENAP 
2005). Tento dátum sa, hoc s rozdielnou inten-
zitou, pripomína s približne rovnakým elánom 
počas celého vyše 80-ročného pôsobenia chráne-
ných území v Pieninách. Svedčia o tom pozitívne 
ohlasy v kronikách poľského pieninského parku 
PPN, publikácie IUCN, ako aj súčasná literatúra 
o Pieninách.

Prvý pokus o zhrnutie vývoja spolupráce 
parkov v Pieninách urobil Andrzej Szczocarz vo 
svojom článku v časopise Pieniny – Przyroda 
i Człowiek z r. 1998. Skonštatoval v ňom, že 
dobre zorganizovanú a realizovanú spoluprácu 
medzi slovenskou a poľskou stranou prerušil 
čoskorý výbuch druhej svetovej vojny. Podľa 
viacerých zdrojov sa na ňu podarilo nadviazať 
až po páde železnej opony (Szczocarz 1998; 
ŠOP SR/PIENAP 2005). Čo sa však týka prvých 
rokov fungovania chráneného územia v Pieninách 
panuje v literatúre všeobecná zhoda, že si boli 
obe inštitúcie veľmi blízke a úzko medzi sebou 
spolupracovali. Podľa poľského historika Piotra 
Dąbrowského tieto parky „predstavovali alter-
natívu voči hraničným sporom a príklad dobrých 
susedských vzťahov medzi krajinami” (Dąbrowski 
2008, prekl. autorky).

Druhá svetová vojna zmietla inštitúciu poľ-
ského Pieninského národného parku do základov. 
Slovenská prírodná rezervácia zostala v rámci 
 Slovenského štátu (1939–1945) v prevádzke, no 
po jeho zániku stratila platnosť. Územia sa po 
skončení vojny dostali na celé desaťročie pod 
správu štátnych lesníckych obvodov. Oba parky 
v tomto období reálne neexistovali (Dąbro-
wski 2008).

1 Państwowa Komisja Ochrony Przyrody, PKOP.

Organizačné a štrukturálne zmeny po vojne

Opätovné založenie oboch chránených území, 
poľského parku v r. 1955 a slovenskej rezervácie 
v r. 1958, sa nieslo v znamení viacerých zmien. 
Správa slovenskej rezervácie bola zaradená 
pod riaditeľstvo Tatranského národného parku 
TANAP2 v rámci nového systému chránených 
území, ku ktorému sa v Československu prešlo, 
a jej názov sa zmenil na Pieninskú prírodnú rezer-
váciu (ŠOP SR/PIENAP 2005). Nový systém so 
sebou priniesol prechod od prírodnej rezervácie, 
ktorá bola dovtedy podľa švajčiarskeho modelu 
najvyššou formou chráneného územia, k národ-
nému parku ako najvyššej forme podľa tzv. americ-
kého modelu chránených území (Vološčuk 2005). 
Prvým československým národným parkom sa 
stal TANAP, ktorého snahy o založenie siahajú do 
čias zakladania pieninského chráneného územia, 
no z viacerých dôvodov sa tak uskutočnilo až 
o 17 rokov neskôr (Goetel 1962).

Aj poľský park prešiel po vojne drobnou 
úpravou názvu a z Parku Narodowego w Pieni-
nach sa stal Pieniński Park Narodowy. Jeho roz-
loha sa viac než zdvojnásobila a jeho organizačná 
štruktúra zahŕňajúca poradný orgán „Radu Parku” 
sa pozmenila do približne takej podoby v akej 
ho poznáme dodnes (Dąbrowski 2008; ŠOP SR/
PIENAP 2005).

Spolupráca, na ktorú sa zabudlo

Pieninské chránené územia sa po povojnovom 
obnovení líšili od svojich predchodcov. Napriek 
tomu, ako potvrdzuje aj kronika PPN, oba parky 
sa usilovali nadviazať na predošlú spoluprácu, 
umožniť pravidelné stretnutia svojich vedení 
a podporovať spoločné aktivity vo výskume 
a v ochrane prírody (PPN 1961). Tento fakt je 
v rozpore s novodobou literatúrou, ktorá označuje 
celé obdobie od začiatku druhej svetovej vojny 
do pádu komunizmu za „prerušenie” spolupráce 
oboch parkov a vyzdvihuje v tomto ohľade len 
úspechy z medzivojnového a následne až z postko-
munistického obdobia.

Obdobie medzi rokmi 1955 a 1961 totiž prekva-
pivo zaznamenalo viacero stretnutí predstaviteľov 

2 Tatranský národný park bol založený v r. 1949.
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PPN a TANAP-u, ktorý bol zodpovedný za slo-
venskú časť Pienin. Kronika poľského parku 
dokumentuje tieto stretnutia, na ktorých sa dis-
kutovalo o viacerých vnútorných záležitostiach 
parkov. Tými boli napr. plánovaná rekonštrukcia 
kláštora v Červenom Kláštore, návrh zriadenia 
územia so štatútom národného parku na slo-
venskej strane Pienin, presídlenie obyvateľov 
slovenskej obce Huta alebo výstavba poľského 
vodného diela Czorsztyn-Niedzica (PPN 1961). 
Poliaci zároveň vyslovili v tom čase svoje znepo-
kojenie nad slabým materiálnym a personálnym 
vybavením slovenskej rezervácie, ktorej správou 
bola v r. 1958 poverená iba jedna osoba. Okrem 
toho vyjadrili už vyššie spomenuté želanie „stá-
leho kontaktu medzi riaditeľom PPN z poľskej 
strany a správcom Pieninského Prírodného Parku 
[sic!] z československej strany” a zasadzovali sa 
aj o vybavenie priepustky na ich prekračovanie 
hranice (PPN 1961, prekl. autorky). 

Situáciu z prvých rokov po obnovení parkov 
pre ilustráciu znázorňuje poľská mapa (viď. 
Obr. 1) zobrazujúca obe chránené územia ako 
jednotný celok s použitím poľštiny a angličtiny 
v jej popise. Rok vzniku mapy nie je uvedený, 
no odhaduje sa medzi r. 1958–1961 nakoľko sa 
nachádza v kronike z tohoto obdobia a zobrazuje 
chránené územie v Pieninách v jeho povojnovej 
podobe, avšak ešte pred vznikom slovenského 
pieninského národného parku PIENAP. 

OBDOBIE ZNAČNEJ IZOLÁCIE
MEDZI R. 1961–1987/89

Zmeny, ktoré prišli s režimom

Vzhľadom na politické zmeny po roku 1961, 
kedy sa z oboch krajín ofi ciálne stali socialistické 
republiky, neprekvapuje, že sa z poľských kroník 
vytratila angličtina. Možno trochu viac však prek-
vapí, že sa z nich v tomto čase vytratili aj takmer 
všetky zmienky o susednom parku. Kroniky sa 
namiesto toho sústredili na opisy výskumu a zve-
ľaďovania vlastného územia poľského parku a jeho 
spolupráce s ostatnými domovskými inštitúciami. 
V mnohých rokoch z tohoto obdobia neprináša 
poľská kronika žiadnu zmienku o slovenskom 
parku (viď. napr. kronika z rokov 1985–1989, 

PPN 1992a). O tom, že sa ich vzťahy takmer 
úplne pretrhli, svedčí aj fakt, že poľská kronika 
z r. 1965 spomína plánované založenie PIENAP-u 
v r. 1967 iba strohým skonštatovaním, že tento 
plán „bol zhodnotený pozitívne” (PPN 1969, 
prekl. autorky).

Poľsko a Československo – blízko a ďaleko 
zároveň

60-te roky v sebe ukrývajú ešte jeden významný 
príbeh. Táto dekáda bola kľúčovým obdobím 
prejednávania projektu stavby vodného diela 
Czorsztyn-Niedzica. Plánovanie v záverečnej fáze 
však prebiehalo bez účasti parkov. Hoci „  mohol 
neskorší riaditeľ PPN A. Szczocarz hovoriť už len 
o minimalizácií škôd  ”, boli slovenská rezervácia 
aj jej nástupca PIENAP ležiace síce len 3 km 
od vodného diela, avšak už za štátnou hranicou, 
v ešte nevýhodnejšej pozícii (Š. Danko, roz-
hovor3). Vodná nádrž nachádzajúca sa v bezpro-
strednej blízkosti oboch parkov bola postavená 
bez lokálnej konzultácie so slovenskou stranou. 
Narozdiel od PPN, ktorému boli už počas 60-tych 
rokov ponúknuté prvé plány na odškodnenie – jed-
nalo sa o návrh rozšírenia parku o Pieniny Małe – 
nedostal slovenský park žiadnu podobnú ponuku 
(PPN 1970; Š. Danko, rozhovor). Sústredenie sa 
na vnútroštátne záležitosti v každej krajine medzi 
r. 1962 a 1989 malo z tohoto hľadiska obzvlášť 
silný dopad na pieninské chránené územie. 

Keďže poľské kroniky v tomto čase približne 
40 rokov mlčali o dianí na slovenskej strane, 
výrazne sa skomplikovala snaha historikov 
o retrospektívne spracovanie tohoto obdobia 
v slovenských Pieninách. Na tento problém 
narazil Ivan Bohuš v 90-tych rokoch, keď ho 
pri príležitosti 65. výročia slovenského chráne-
ného územia v Pieninách Ivan Vološčuk požiadal 
o zozbieranie informácií o jeho vývoji medzi r. 
1932–1977. Výsledkom je krátky článok ktorý 
sa opiera najmä o súhrn najdôležitejších organi-
začných zmien v parku, konštatuje však značný 
nedostatok a útržkovitosť dostupných informácií 
(Bohuš 1997).

3 Rozhovor s Ing. Štefanom Dankom sa konal 5.12.2013 
v Červenom Kláštore. Zverejnené s jeho súhlasom. Zápis 
z rozhovoru u autorky.
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Nové rozdiely medzi pieninskými parkmi: 
vplyv TANAP-u

Slovenská rezervácia a následný PIENAP boli 
medzi r. 1958–1994 začlenené do spoločnej 
správy s TANAP-om. Správa slovenskej strany 
Pienin sa presídlila z Červeného Kláštora do 
Vysokých Tatier a disponovala počas celej doby 
len približne 2–4 zamestnancami. Správa PPN 
naďalej zostala v Pieninách, jeho inštitúcia sa 
posilnila a počet jeho zamestnancov sa rozrástol 
na viac ako 40 (Š. Danko, rozhovor). Logo 
poľského parku vzniklo už v 1950-tych rokoch 
na rozdiel od PIENAP-u, ktorý používal spo-
ločné logo s TANAP-om až do 1990-tych rokov 
(M. Sokołowski, rozhovor4). Ako sa ukázalo, 
oba parky sa od seba po vojne kompetenčne aj 
správne odlíšili, čím sa skomplikovala ich spo-
lupráca.

O situácii v PIENAP-e sa spätne hodnotiac 
vyjadril aj autor jedinej doterajšej vedeckej mono-
grafi e o tomto parku z r. 1992, Prof. I. Vološčuk. 
V monografi i nespomenul vývoj vzájomnej spo-
lupráce pieninských parkov. Načrtol v nej len 
vzťahy TANAP-u a PIENAP-u obhajujúc pritom 
TANAP, ktorý podľa neho spravoval PIENAP 
počas celého obdobia „na primeranej, aj keď nie 
optimálnej úrovni” (Vološčuk 1992). Pod opti-
málnou úrovňou narážal na postavenie PIENAP-u 
ako súčasti medzinárodného parku a z jeho zaned-
bania vinil štát. Konkrétne kritizoval nesplnenie 
prísľubu o vytvorení primeraných podmienok 
pre jeho samostatnú činnosť, ktorý mu bol daný 
počas jeho založenia v r. 1967. Vološčuk bol 
v tom čase riaditeľom oboch parkov a jeho kritika 
nebola namierená do vnútra ich štruktúr. Za fak-
tory ovplyvňujúce mieru starostlivosti TANAP-u 
o PIENAP však sám označil ekonomickú situáciu, 
rozlohu parku a postavenie TANAP-u v systéme 
slovenských chránených území. 

Spoluprácu medzi chránenými územiami 
v Pieninách ovplyvnili teda nie len zmeny poli-
tického režimu a posilnenie štátnych hraníc ale aj 
zásadná reštrukturalizácia štátnej ochrany prírody 
v Československu a s ňou spojené zvýhodňovanie 

4 Rozhovor s mgr inż. Michałom Sokołowskim sa konal 
4.12.2013 v Krościenku nad Dunajcem. Zverejnené s jeho 
súhlasom. Zápis z rozhovoru u autorky.

TANAP-u ako dominantnej inštitúcie územnej 
ochrany prírody. 

Črepiny z mozaiky: spolupráca počas 
komunizmu

Spolupráca pieninských parkov sa v období komu-
nizmu obmedzila na zriedkavé spoločné oslavy 
výročí oboch parkov a na občasnú súkromnú 
spoluprácu niektorých výskumníkov, ako napísal 
A. Szczocarz (Szczocarz 1998). Jednalo sa prav-
depodobne len o dve výročia, a to 30. a 50. 
jubileum týchto chránených území. Pripomínalo 
sa na nich slávne založenie prvého európskeho 
cezhraničného chráneného územia, nehovorilo 
sa však o jeho aktuálnej situácii. V podobnom 
duchu sa niesol aj Medzinárodný kongres IUCN 
v roku 1960 v Krakove, pri ktorého príležitosti 
účastníci exkurzie do Pienin skonštatovali veľ-
koleposť a jedinečnosť pieninskej prírody. Tento 
kongres označil pieninské parky za „typický prí-
klad medzinárodnej spolupráce, ktorý sa môže 
použiť ako model pre všetky podobné snaženia” 
(IUCN 1960, prekl. autorky). Vološčuk aj Dąbro-
wski pritom podotýkajú, aká výnimočná udalosť 
to vtedy bola, keď sa plte, ktoré vyplávali z poľ-
ského územia mohli na pozvanie bez predloženia 
pasov zastaviť v Červenom Kláštore a účastníci 
kongresu si prezreli výstavu o ochrane prírody na 
Slovensku, ktorú tam pre nich Slováci pripravili 
(Dąbrowski 2008; Vološčuk 1992).

Pre doplnenie obrazu o spolupráci medzi PPN 
a PIENAP-om v období 1961–1989 je potrebné 
okrem medzinárodných kongresov a jubilejných 
osláv zohľadniť aj možné iniciatívy na lokálnej 
úrovni. V poľskej kronike sa spomína jedna takáto 
iniciatíva Kazimierza Zarzyckého, ktorý v r. 1968 
prevzal vedenie vedeckého oddelenia PPN. 
Krátko po nástupe do funkcie predniesol Rade 
Parku návrh uskutočniť spoločnú vedeckú kon-
ferenciu s TANAP-om, resp. PIENAP-om. Jeho 
cieľom bola koordinácia vedeckého výskumu na 
celom území Pienin. Stretnutie sa konalo v Čer-
venom Kláštore v r. 1971 pod názvom „Stretnutie 
riaditeľov a predstaviteľov vedeckých rád kar-
patských pohraničných národných parkov” (PPN 
1972, prekl. autorky). Podľa kroniky sa na ňom 
diskutovalo o problémoch slovenského národ-
ného parku v Pieninách a o možnej vzájomnej 
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výmene skúseností v oblasti ochrany prírody. 
Aké konkrétne problémy sa prejednávali, koľko 
karpatských parkov sa zúčastnilo a či nasledovali 
ďalšie stretnutia týkajúce sa spomínanej výmeny 
skúseností sa v kronike nepíše. Jednoznačne sa ale 
jednalo o výnimočnú udalosť, ktorá sa dostala do 
poľskej kroniky v čase, ktorý takejto forme spo-
lupráce neprial, čo sa dá usúdiť aj podľa toho, že 
sa zamestnanci oboch parkov spoznali až po páde 
komunizmu (Szczocarz 1998).

Spolupráca po páde železnej opony

Spolupráca ako samostatná kapitola 
v kronike

Bolo to až uvoľnenie režimu, ktoré opäť otvorilo 
možnosti pre aktívnu spoluprácu oboch parkov. 
Prvé stretnutie medzi riaditeľom PPN Andrzejom 
Szczocarzom a vedúcim Správy PIENAP-u 

Štefanom Dankom sa konalo v r. 1987 (Š. Danko, 
rozhovor). Odvtedy sa spolupráca medzi obomi 
stranami prehĺbila, zakotvila sa v bilaterálnych 
medzištátnych dohodách a nadobudla formu pra-
videlných stretnutí zamestnancov, spoločných 
exkurzií a vedeckých konferencií ako aj nefor-
málnej a spontánnej spolupráce medzi zamest-
nancami. Prvá samostatná kapitola v poľskej 
kronike, ktorá sa venuje spolupráci s ostatnými 
inštitúciami, sa objavila vo vydaní zaoberajúcom 
sa rokom 1991 (PPN 1992b). Spolupráca, neskôr 
špecifikovaná na vnútroštátnu a medzinárodnú, 
sa stala samostatnou témou, jednou z dôležitých 
činností parku. Ročenky PIENAP-u, ktoré boli 
vydávané len medzi rokmi 2005–2009, sa taktiež 
zamerali na opis spolupráce PIENAP-u s ostat-
nými inštitúciami, no najmä s PPN. Za najdô-
ležitejšieho partnera medzinárodnej spolupráce 
sa považujú oba národné parky navzájom (PPN 
2012; ŠOP SR/PIENAP 2005) (Fot. 1).

Fot. 1. Lávka, ktorá až v roku 2006 skutočne spojila poľské a slovenské Pieniny. (Fot. V. Ternenyova)
Phot. 1. Bridge that connected the Polish and Slovak Pieniny in 2006
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Reštrukturalizácia štátnej ochrany prírody 
na Slovensku v 90-tych rokoch

Hoci sa správa PIENAP-u v r. 1995 odčlenila od 
spoločnej správy s TANAP-om, prehradila cestu 
za potenciálnym rovnoprávnym postavením voči 
PPN ďalšia reštrukturalizácia štátnej ochrany 
prírody na Slovensku. Správa národných parkov 
Slovenskej Republiky, z ktorej sa v r. 2002 stala 
Štátna ochrana prírody Slovenskej Republiky, pre-
vzala mnohé kompetencie národných parkov na 
Slovensku a združila ich neskôr pod jednu strechu 
spolu s chránenými krajinnými oblasťami. Anglo-
švajčiarska kritická geografka Juliet Fall, ktorá sa 
okrajovo zaoberala spoluprácou poľského a slo-
venského Tatranského národného parku, skon-
štatovala nečakaný problém s ktorými sa Poliaci 
v 90-tych rokoch stretli: „poľskej administratíve 
v Tatrách nebolo po reštrukturalizácii jasné, ktorá 
slovenská inštitúcia mala byť zodpovedajúcim 
partnerom pre spoluprácu” (Fall 2005, prekl. 
autorky). Dá sa predpokladať, že aj v Pieninách 
mala reštrukturalizácia podobný vplyv na spolu-
prácu oboch parkov.

IMPLIKÁCIE PRE TEÓRIE O SPOLUPRÁCI 
CEZHRANIČNÝCH PARKOV

V závere tohoto článku vynikajú dva dôle-
žité aspekty spolupráce v rámci cezhraničného 
chráneného územia Pienin. Prvým z nich je, že 
spolupráca nezodpovedá jednoduchým vývo-
jovým schémam. Práve naopak, javí sa dlho-
dobo nepredvídateľná a závislá od viacerých 
faktorov. Druhým aspektom spolupráce chráne-
ných území je, že vytvára priestor pre rozvíjanie 
„neštandardných” vzťahov medzi nimi. To má 
v prípade Pienin za následok, že si s jej pomocou 
obe chránené územia vytvárajú spoločnú iden-
titu a zároveň alternatívny priestor pre svoj ďalší 
rozvoj.

Optimizmus pri hodnotení spolupráce

Spolupráca cezhraničných chránených území sa 
javí ako oveľa komplexnejší fenomén, než na 
prvý pohľad odzrkadľujú medzinárodné tabuľky 
tzv. „úspešných príkladov spolupráce”. Kon-
krétna podoba spolupráce chránených území, 
ktoré oddeľuje štátna hranica, podstatne závisí 

o. i. od politických okolností, vnútroštátnych 
štruktúr územnej ochrany prírody ako aj od vôle 
alebo nevôle ich zamestnancov. 

V diskusii o vývoji cezhraničnej spolupráce 
parkov sa často zanedbáva rozdielny vývoj 
organizačnej štruktúry parkov a jeho dopad na 
ich dnešné kompetencie. Ďalším problémom je 
spätné hodnotenie historických období. To totiž 
vždy závisí od aktuálnych politických okolností, 
resp. náhľadu na svet, ktorý ovplyvňuje autora 
textu. Príkladom vplyvu náhľadu na svet sú pub-
likácie medzinárodných inštitúcií ako IUCN. 
V IUCN publikácii o cezhraničných chránených 
územiach dominuje predstava ich jednosmerného 
vývoja k „lepšiemu”. Prevláda premisa, že ak bol 
pozitívny vývoj dočasne zmarený nepriaznivými 
okolnosťami, podarí sa k nemu skôr či neskôr 
opäť vrátiť. Sandwith a kol. predkladajú viacero 
„stupňov” spolupráce a opisujú výhody, ktoré 
spolupráca v cezhraničných chránených územiach 
prináša. To všetko v snahe motivovať manažment 
parkov k nasledovaniu úspešných príkladov (viď. 
Sandwith et al. 2001).

Ako však ukazuje história spolupráce v Pieni-
nách, nie je tento vývoj vôbec jednosmerný. Na 
to poukazuje aj Ing. Štefan Danko, vedúci Správy 
a riaditeľ PIENAP-u medzi r. 1980 a 2011, keď 
hovorí, že si oba pieninské parky boli organizačne 
najbližšie v medzivojnovom období (Š. Danko, 
rozhovor). Odvtedy prešli niekoľkými roz-
dielnymi fázami vzájomnej izolácie, zmenami 
organizačnej štruktúry a právomocí, zmenami 
v obsahoch a intenzite vzájomnej spolupráce ako 
aj personálnymi zmenami, majúc za následok ich 
súčasný asymetrický vzťah. 

Nový priestor pre rozvoj parkov: cezhraničná 
spolupráca 

Spoluprácu pieninských národných parkov 
ovplyvňujú dnes tak ako v minulosti vnútorné 
ako aj vonkajšie činitele. Vyššie spomenutým 
vonkajším činiteľom je organizačná štruktúra 
územnej ochrany prírody na Slovensku. Tá vplýva 
priamo aj nepriamo na spoluprácu oboch parkov. 
Priamo na ňu vplývajú fi nančné prostriedky, počet 
zamestnancov a materiálne vybavenie parku, 
potreba priepustiek na služobné jazdy do zahra-
ničia, a pod. Tie sa prejednávajú v sídle Štátnej 
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ochrany prírody v Banskej Bystrici. Nepriamy 
vplyv na spoluprácu medzi PIENAP-om a PPN 
má postavenie a možnosti PIENAP-u v systéme 
chránených území na Slovensku. PIENAP je 
totiž na rozdiel od väčšiny slovenských chráne-
ných území súčasťou cezhraničného chráneného 
územia, dokonca prvého tohoto typu v Európe. 
Práve táto pozícia parku mu umožňuje defi novať 
sa nielen v rámci vnútroštátnej štruktúry ochrany 
prírody, ale aj na medzinárodnej úrovni. Správa 
PIENAP-u sa zúčastňuje spoločných konferencií 
a stretnutí oboch parkov a udržiava kontakty 
s viacerými zahraničnými inštitúciami, napr. z ini-
ciatívy kanadsko-amerického Waterton-Glacier 
International Peace Park-u v r. 2006 (PPN 2008). 
Prekračuje tým úspešne nielen hranice štátne, ale 
aj hranice pôsobnosti mnohých iných chránených 
území na Slovensku. 

Počas mojej náhodnej návštevy nového sídla 
správy PIENAP-u 5.12.2013 som sa zúčastnila 
krátkej diskusie medzi zamestnancom NP Slo-
venský raj a terajším riaditeľom Vladimírom 
Kĺčom ako aj bývalým riaditeľom PIENAP-u 
Š. Dankom. Pri téme spolupráce medzi PIENAP-
om a PPN sa hosť zo Slovenského raja nečakane 
ozval: „Keby sme aj my mali takého partnera!” 
Toto spontánne vyjadrenie ma priviedlo k dôle-
žitému zisteniu: partnerská inštitúcia v zahraničí 
vytvára pre chránené územia nový, alternatívny 
priestor pre ich sebadefi níciu a rozvoj. 

ZÁVER

Vývoj spolupráce cezhraničného chráneného 
územia sa javí ako komplexný proces, ktorý 
však býva často zjednodušene „zaškatuľkovaný” 
do želaných fráz a vývojových schém. Medzi-
národný zväz ochrany prírody a prírodných 
zdrojov IUCN sa sústreďuje na vymenovanie 
jej „úspešných príkladov” v tabuľkovej forme 
a predpokladá 5 na seba nadväzujúcich stupňov 
jej vývoja. V podobnom duchu replikujú niektoré 
publikácie o pieninských parkoch krátku pasáž 
od A. Szczocarza, ktorá zhodnotila celé obdobie 
medzi r. 1938–1987/89 ako „bez konkrétneho cha-
rakteru spolupráce” a konštatujú jej jednoznačne 
pozitívny obrat v 90-tych rokoch (Szczocarz 
1998, prekl. autorky; ŠOP SR/PIENAP 2005). Iné 

sa iba skonštatujú, že spoluprácu prerušila druhá 
svetová vojna a ďalej jej vývoj nerozvádzajú (viď. 
Kunštárová 2011).

V takýchto prípadoch sa zväčša neprihliada na 
rozdielny vývoj parkov a dynamiku ich vzťahov. 
Tie sú však kľúčové pre porozumenie vývoja ich 
spolupráce. Len pri zohľadnení jej dynamického 
charakteru je možné priblížiť sa k pochopeniu 
jej historického vývoja. V prípade PIENAP-u sa 
tým otvára nový pohľad na tento národný park 
a jeho postavenie v systéme chránených území 
Slovenska. 

Povzbudenie pre ďalší výskum

Z predloženej štúdie vyplýva zistenie, že pre 
pochopenie vývoja spolupráce cezhraničných 
chránených území je potrebné vypracovať lokálne 
analýzy. Rovnako je však dôležité zohľadniť 
dynamický charakter ich vzťahov, inak hrozí, 
že sa prehliadnu podstatné činitele a procesy, 
čo môže mať za následok neadekvátnu politiku 
ochrany prírody alebo nepochopenie situácie 
v ktorej sa manažment takýchto chránených 
území nachádza.

Jedným z nečakaných poznatkov tejto štúdie 
je, že spolupráca s PPN nemá pre PIENAP iba 
priamy výsledok v podobe spoločných aktivít, ale 
zahŕňa určitú dimenziu sebadefi nície. Z tohoto 
dôvodu by bolo žiadúce preskúmať z podobného 
hľadiska vývoj poľského parku v rámci vývoja 
ochrany prírody v Poľsku.

Ďalšia téma pre výskum sa ponúka v porov-
naní realizovanej vnútroštátnej alebo/a medziná-
rodnej spolupráce v prípade ostatných chránených 
území Slovenska. Takéto porovnanie by prispelo 
k lepšiemu poznaniu ochrany prírody v tejto kra-
jine. Inou, už načrtnutou témou by mohla byť 
otázka, do akej miery sa pri opise historického 
vývoja PPN a PIENAP-u vychádza len z hŕstky 
novodobých publikácií a reprodukuje sa tým 
určitý „obraz”, ktorý tieto publikácie svojho času 
vytvorili, bez hlbšieho preskúmania archívnych 
materiálov. 

Okrem týchto otázok existuje ešte celé spek-
trum ďalších s nimi súvisiacich. Predložený 
článok poukazuje na potrebu interdisciplinár-
neho prístupu, ktorý sa stáva nevyhnutným vyba-
vením pozorovateľa zaoberajúceho sa výskumom 
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fenoménu cezhraničnej ochrany prírody. Takýto 
prístup prináša okrem nových otázok zväčša aj 
veľa nových odpovedí.
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SUMMARY

This article explains the over 80-year-long his-
tory of cooperation between the Pieniny national 
parks5. Both parks were established after the First 
World War shortly after the borders between the 
newly formed The Republics of Czechoslovakia 
and Poland were settled in the early 1920s. 

Polish professor and conservationist Walery 
Goetel was one of the people in charge in both 
the creation of a protected area in the Pieniny 
Mts. as well as drawing the borderline on the 
disputed territories between Czechoslovakia and 
Poland. He was also the person who put forth the 
idea of transboundary conservation at the First 
World Conference on National Parks in Seattle 
in 1962. His premise was that natural units, such 
as e. g. mountain ranges, are artifi cially divided 
by national borders and, thereby, cannot be effec-
tively protected. Establishing cross-border parks 

5 The Polish park in the Pieniny was established as a national 
park in 1932. At the same time the Slovak park was estab-
lished as a natural reserve. It was changed into a national 
park in 1967 following a restructuring of the national con-
servation policy in Czechoslovakia.
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would fi ll this gap in nature conservation policies 
throughout the world. In order to demonstrate 
the benefi cial effect of cross-border cooperation, 
he used the successful example of the Pieniny 
parks. 

There is, however, a signifi cant discrepancy 
between the status and reality of a transboundary 
protected area. In 2001, the International Union 
for Conservation of Nature and Natural Resources 
(IUCN) published a policy guidebook on the topic 
of transboundary protected areas. The term, how-
ever, remains rather loosely specifi ed and pro-
tected areas stay highly dependent on national 
policies of the country they are part of. This article 
assumes that each transboundary protected area 
is the result of a unique set of practices shaped 
by its specifi c regional and national development. 
Therefore, the article focuses on the case analysis 
of the transboundary park in the Pieniny.

The Pieniny parks between 1932–1938, namely 
the Park Narodowy w Pieninach (in Poland) and 
the Slovenská prírodná rezervácia v Pieninách (in 
Czechoslovakia), have been taken as examples of 
successful cooperation and well-organized mana-
gement by most of the historical analyses. The 
‘golden period’ of the protected area was ended by 
the outbreak of the Second World War that ultima-
tely led to the dissolution of both institutions. 

Their re-establishment in the 1950s was already 
marked by signifi cant changes in the structure as 
well as the territorial extension of the parks. On 
the Slovak side, the freshly established Tatra Nati-
onal Park (TANAP) was placed in charge of the 
Pieniny natural reserve. This joint management 
remained unchanged until the 1990s, as a result 
of the long-lasting negligence towards the unsa-
tisfactory conditions for proper functioning of the 
Pieniny protected area.

Despite the growing discrepancies between 
the two parks in the Pieniny Mts., they tried to 
continue in their cooperation, obtain permissions 
for regular meetings of their directors as well as 
to support joint research activities and information 
exchange. This fi nding contradicts most of the 
recent literature about the history of these parks 
which states that the period between the outbreak 
of the Second World War and the fall of commu-
nism was a long break in their cooperation. On the 

contrary: several meetings of their managements 
were organized between 1955 and 1961. At these 
meetings, issues such as a planned reconstruction 
of the monastery in the Slovak Červený Kláštor, 
upcoming creation of a national park on the Slovak 
side of the border and resettling of the inhabitants 
of the Slovak village Huta were jointly discussed. 
Moreover, the Polish representatives expressed 
their discontent with the poor material and per-
sonal equipage of the Slovak natural reserve. 

The map (Fig. 1) displays the situation of these 
parks between 1955–1961 where they are depicted 
as a single administrative unit. The map descrip-
tion was provided in Polish and English, suggesting 
that English was not yet completely banned from 
the offi cial documents at that time. 

After 1961, the chronicle accounts changed 
signifi cantly, omitting English texts and barely 
mentioning the Slovak park at all until the fall 
of the communist regime in 1989. Since there 
is hardly any information about the Slovak park 
to be found in these accounts, it is diffi cult to 
reconstruct the history of it in a detailed manner, 
because there are very few other archival mate-
rials available. 

In fact, the silence of the chronicle about the 
world behind the border can be interpreted as 
an outcome of the regime change in the 1960s, 
when both countries became socialist republics. 
The isolation and inward orientation of the park 
managements negatively affected the conserva-
tion policies in both parks, an example being the 
issue about the construction of a water dam in just 
app. 3 km distance from the parks, which was not 
properly discussed by all concerned parties. 

Cooperation between the two parks was 
reduced to a few anniversary celebrations, the 
IUCN International Congress in 1960 and private 
cooperation of researchers. Exceptional in this 
regard was a joint scientifi c conference which was 
proposed by Kazimierz Zarzycki from the Polish 
park (PPN) and was held in Czechoslovakia‘s Čer-
vený Kláštor in 1971. The chronicle mentions 
that certain problems of the Slovak park, as well 
as possible future options for cooperation, were 
jointly discussed at this occasion. There is no 
account of further activities following this mee-
ting, but the event shows that it was possible to 
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organize a locally initiated form of cooperation 
even during this generally unfavorable period. 

After the fall of communism it was possible 
for the staff members from both sides of the 
border to get to know each other. A new period of 
cooperation began. International agreements have 
been signed to pave the way for their cooperation. 
Since the early 1990s, joint scientifi c conferences 
have been regularly organized, annual excursions 
of the staff members as well as their informal 
meetings became common. Soon after, a separate 
chapter about international cooperation became 
part of the chronicle. 

It was demonstrated that the development of 
cooperation in the Pieniny transboundary protected 
area underwent several distinct phases. Despite 
mentioning the term ‚phases‘, the revival of coop-
eration in the 1990s should not be considered as 
a comeback to the successful cooperation from 
the period between 1932–1938, since the parks 
and the policies had changed. The competencies, 
equipage and structure of both parks differ from 
each other signifi cantly. Shortly after emancipa-
ting from TANAP, the Slovak Pieniny national 
park (PIENAP) became part of a new institution, 
the State Organization for the Protection of Nature 

(ŠOP SR), that incorporates all state-protected 
areas of the country. In Poland, however, the 
structure of state conservation system is different. 
Their cooperation can therefore be described as 
based on an asymmetrical relationship. 

It would be all too simple to enframe the 
development of cooperation in transboundary pro-
tected areas in a few schemes and to categorize it 
in stages. In such classifi cations the complex situ-
ation of the transboundary parks remains hidden, 
which can lead to its misinterpretation. This hap-
pens when, for example, certain time periods are 
marked as ‚interruptions‘ or ‚breaks‘, creating an 
illusion of one-way progressive development. 

The story of Pieniny parks will not have 
a happy ending unless one is politically motivated 
to make one. In conclusion, the article suggests that 
cooperation of the Pieniny parks should be seen 
as developing according to the current needs and 
possibilities. Finally, the case study also reveals 
that being part of a transboundary protected area, 
especially Europe’s fi rst one, is an asset, which, in 
case of PIENAP, can help the park management 
develop an alternative identity of the park that is 
separate from the domestic structure of national 
conservation policies. 


