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• Projekt prebiehal v rokoch 2007-2008

• Financovala ho nadácia DBU (Nemecká spolková nadácia pre 

životné prostredie)

• Hlavným partnerom bol Inštitút IBN z Nemecka, neoficálny partner 

bola Správa Pieninského národného parku, ktorá je súčasťou 

Štátnej ochrany prírody SR



Pieniny





Hlavný problém v Pieninách

• opúšťanie pôdy, zarastanie trávnych porastov

• väčšina trávnych porastov v užívaní družstiev, v Haligovciach a 

Lesnici družstvo nikdy nebolo, pretrváva súkromné hospodárenie, 

ktoré v posledných rokoch upadá, preto v Lesnici vzniklo 

Svojpomocné družstvo poľnohospodárov



Ciele projektu

• obnova degradovaných druhovo bohatých lúk a podpora ich ďalšieho 

trvalo udržateľného využívania

• zvýšenie informovanosti o správnej praxi obhospodarovania cenných 

biotopov národného parku a vytvorenie poradenského systému na 

využívanie finančných nástrojov na manažment biotopov

• zvýšené zapojenie miestnych obyvateľov do ochrany a manažmentu 

územia národného parku 



Hlavné aktivity projektu

• identifikácia a hodnotenie bielych plôch

• príprava podkladov pre program starostlivosti o národný park

• príprava publikácii o biodiverzite lúčnych a lesných biotopov

• organizácia seminárov pre miestnych obyvateľov, 

poľnohospodárov, lesníkov aj odbornú verejnosť

• poradenstvo pre miestnych poľnohospodárov

• exkurzia do Nemecka (Biosferická rezervácia Rhoen)

• obnova zarastených lúk



Skúsenosti s realizáciou niektorých aktivít

Manažmentové odporúčania

• viazané na prípravu programu starostlivosti, ktorý mal byť 

schválený do konca roku 2008

• po voľbách došlo v slovenskej ochrane prírody k veľkým 

personálnym aj koncepčným zmenám, práca na programe sa 

zastavila, čo spôsobilo problémy aj z hľadiska projektu

• až počas projektu sa zistilo, že dáta o lesných biotopoch sú 

nevyhovujúce – potreba premapovať lesné biotopy – aktivita, 

ktorá nebola plánovaná

• projektu sa nepodarilo dotiahnuť úplne všetky výstupy a časť 

vecí sa ešte stále doťahuje



Semináre

• veľmi prospešné boli semináre v obciach Haligovce a Lesnica –

obyvatelia boli informovaní o projekte a zvýšilo to jeho podporu – aj 

napriek tomu sme však v Haligovciach neprerazili – slabá organizovanosť 

miestnych gazdov

• veľký úspech malo školenie pre Štátnu ochranu prírody o dotáciách z 

Programu rozvoja vidieka – spojená aktivita s projektom UNDP/GEF –

veľký záujem u pracovníkov

• z pohľadu donora bolo významné zaradenie pôvodne neplánovaného 

záverečného workshopu



Exkurzia do BR Rhoen

• nebol to iba výlet, ale bola to výborná exkurzia plná inšpirujúcich zážitkov

• náš partner IBN pripravil program veľmi zodpovedne, nemecky precízne aj 

keď bol veľmi vyčerpávajúci

• každý si našiel niečo zaujímavé

• významný bol aspekt utuženiu vzťahov v rámci slovenskej delegácie (3 

ľudia z DAPHNE, 2 zo správy parku, 2 poľnohospodári z Pienin, 1 starosta z 

Lesnice)



Obnovy zarastených trávnych porastov

• problém nájsť partnerov na obnovu

• zo začiatku jednania so všetkými relevantnými poľnohospodármi v 

parku

• všetci deklarovali záujem o čistenie, ale iba niektorí sa nakoniec 

reálne zapojili

• navyše jedno poľnohospodárske družstvo urobilo obnovu 

nevhodným spôsobom – práce neboli prebraté a keďže sa neopravili 

do konca projektu, neboli ani uhradené

• pôvodná snaha – robiť obnovy po celom parku, nakoniec sa ale 57 

ha urobilo v Lesnici cez miestne svojpomocné družstvo a 3 hektáre v 

Haligovciach cez súkromného hospodára – obnovy sa robili tam, kde 

bol seriózny partner



Dôležité momenty ovplyvňujúce úspešnú realizáciu projektu v Pieninách

• DBU je veľmi pružný donor, projekt sa dá do značnej miery modifikovať 

za pochodu

• dôležitá bola spolupráca s miestnou správou národného parku –

uviedla nás v regióne

• odľahlosť regiónu – správa bola uchránená od personálnych zmien po 

politickej linke

• počas projektu sme našli ochotných a spoľahlivých partnerov v obci 

Lesnica 

• pracovali sme so spoľahlivým a osvedčeným nemeckým partnerom


