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Výsledky riešenia projektu
a.)
b.)
c.)

spôsob, metódy a priebeh riešenia
dosiahnuté výsledky a porovnanie s cieľmi projektu
uplatnenie výsledkov a ich prínos v riešenej problematike

a, Spôsob, metódy a priebeh riešenia
Metódou nášho projektu bolo zmapovanie lesnej cestnej siete so zameraním na zistenie technického
stavu jednotlivých komunikácii s potenciálom pre využitie na rekreačné využitie pri návrhu
jednotlivých turistických trás.
V priebehu projektu sme mapovali možnosti rekreačného využitia záujmového územia VšLP
s ohľadom na jeho hospodárske využívanie a výkon poľovníckeho práva.
Výsledkom projektu je návrh rozvoja rekreačného využitia daného záujmového útvaru – využitie
existujúcej cestnej siete na návrh nových turistických trás pre rôzne druhy športu a ďalších rekreačných
objektov, ktoré slúžia pre zvýšenie atraktivity daného územia. Návrhy sme graficky zaznamenávali do
máp.
   

b, Dosiahnuté výsledky a porovnanie s cieľmi projektu
Zosumarizovalo sa a vyhodnotilo sprístupnenie lesa z hľadiska lesnej cestnej sieti z hľadiska
kategorizácie ciest, technického stavu, vybavenia ciest (objekty) rekreačného vybavenie.
Taktiež sa vyhodnotilo rekreačné využitie záujmového útvaru identifikovaním atraktívnych lokalít
vhodných pre rekreáciu a rozvoj turizmu, pohyb rekreantov po záujmovom útvare, ako i zmapovanie
existujúcich rekreačných trás.
Vypracoval sa komplexný návrh rekreačného sprístupnenia ZU za účelom zvýšenia atraktívnosti – ktorý
obsahuje návrhy umiestnenia nástupných miest, oddychových zón, jednotlivých trás (turistické, cyklo,
hipo, inline korčule, zimné bežecké lyžovanie, trasy pre handicapované osoby...) ako i vybavenie
jednotlivých turistických trás drobnými stavbami rekreačného charakteru.
Návrhy jednotlivých trás sú špecifikované z hľadiska technických parametrov, to znamená detailného
vedenia trasy v teréne, sklonových pomerov, dĺžkových parametrov či šírkového usporiadania. Taktiež
návrhy trás sú vypracované graficky – zaznačené do mapových príloh.
Naším zistením je, že existujúca lesná sieť sa vyznačuje výborným sprístupnením všetkých častí územia
a vysokou hustotou ciest. V niektorých prípadoch sa však zároveň vyznačuje zhoršeným technickým
stavom ciest spôsobeným intenzívnym využívaním lesníckou prevádzkou, ako i vekom ciest (často krát
už po dobe životnosti).
   
Ak nestačí predloha, použite kópiu tejto strany.
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Výsledky riešenia projektu (pokračovanie)

c, Uplatnenie výsledkov a ich prínos v riešenej problematike
Realizácia daných návrhov umožní obyvateľom okolitých území plnohodnotnejšie rekreačné využitie,
zvýšenie atraktívnosti územia.
Z hľadiska lesníckej prevádzky systém návrhov umožňuje reguláciu pohybu rekreantov po území VšLP
– z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia rekreantov pohybujúcich sa v lesnom prostredí, vo vzťahu k
prebiehajúcej výrobnej činnosti lesníckej prevádzky, poľovníctva a pod.
Prínos projektu bude aj v oblasti ochrany prírody, regulovaním pohybu sa zníži zaťaženie krajiny
a rušivých vplyvov na voľne žijúcu zver, predovšetkým poľovnú.
Návrhy pre uvedenie projektu do praxe:
Priame vyznačenia turistických trás v teréne a nástupných miest s možnosťou parkovania
motorových vozidiel.
Pri nástupných miestach zriadenie informačných tabúľ s mapou daného územia s vyznačenými
turistickými trasami.
Vybudovanie oddychových zón s drobnými stavbami na vzniknutých trasách a rekonštrukcia
najvýraznejšie poškodených ciest.

Ak nestačí predloha, použite kópiu tejto strany.
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Zoznam výstupov, ktoré vznikli na základe výsledkov projektu
a) publikované výstupy
b) zoznam výstupov odovzdaných do tlače v roku 2015
c) iné výstupy

a, Publikované výstupy:
V roku 2015 boli s podporou IPA publikované 2 výstupy
1, Článok: Realizácia projektu IPA 14/2015: "Sprístupnenie vybranej lokality záujmového
územia VšLP za účelom jeho rekreačného využitia" bol publikovaný v recenzovanom zborníku
vedeckých prác ISBN 978-80-228-2802-4, s. 310-318
AED: Azor S., - Juško V., 2015. Realizácia projektu IPA 14/2015: "Sprístupnenie vybranej lokality
záujmového územia VšLP za účelom jeho rekreačného využitia" In: Telesná výchova a šport v živote
človeka. Recenzovaný zborník vedeckých prác, 2015, Zvolen, TUZVO, ISBN 978-80-228-2802-4
2, V rámci konferencie Telesná výchova a šport konanej na TU vo Zvolene bol vydaný zborník
abstraktov vybraných príspevkov.
(Publikácia sa aktuálne registruje v SLDK)
b, Zoznam výstupov odovzdaných do tlače v roku 2015
V roku 2015 bol do tlače na vydanie daný príspevok v indexovanom časopise vydávanom v Jihočeskej
univerzite v Českých Budějoviciach – Studia Kinanthropologica (Tělesná kultura: ISSN 1211-6521).
Časopis vychádza v tlačenej podobe, aktuálne číslo vyjde v jarných mesiacoch aktuálneho roka.
c, Iné výstupy
V rámci projektu sme sa v roku 2015 aktívne zúčastnili 2 medzinárodných konferencií.
Prvá sa konala vo Zvolene na ÚTVŠ v septembri 2015. Šlo o V. ročník tohto podujatia. V rámci
konferencie bol vydaný zborník abstraktov vybraných príspevkov.
Druhou konferenciou bola v novembri prebiehajúca Medzinárodná konferencia v Českých
Budějoviciach v Českej republike: „5. Mezinárodní konference Výchova ke zdraví a aktivní životní
styl“ V rámci konferencie sme prezentovali príspevok s názvom: OUTDOOROVÉ VYUŽITIE
LESNÉHO PROSTREDIA PRÍMESTSKÝCH LESOV. Náš príspevok získal pozitívne ohlasy
v diskusii medzi ostatnými vedecko-výskumnými pracovníkmi. Po ukončení konfrencie nám bola
ponúknutá možnosť publikovať náš príspevok nie v zborníku prác z konferencie ale v indexovanom
časopise vydávanom v Jihočeskej univerzite v Českých Budějoviciach – Studia Kinanthropologica
(Tělesná kultura ISSN 1211-6521).
Získané výsledky v rámci projektu budeme prezentovať a následne publikovať ešte na 2 konferenciách
v roku 2016. Prvou je zahraničná konferencia International Conference on Social Science and Humanity
-2016 v meste Osaka, Japonsko. Druhou je taktiež zahraničná konferencia na Mendelovej univerzite
v Brně s názvom Rekreace a ochrana přírody – s přírodou ruka v ruce... Výstupy z oboch konferencií sú
registrované v medzinárodných databázach.
Ak nestačí predloha, použite kópiu tejto strany.
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Čerpanie bežných výdavkov spojených s riešením výskumného projektu:
Cestovné náhrady
Konferencie, sympóziá, semináre
Sieťové odvetvia - Komunikácie
Literatúra
Vzorkový materiál
Drobný hmotný majetok
Materiál, pracovné nástroje
Rutinná a štandardná údržba
Mzdové náklady (max. 15 %)
Dohody o vykonaní práce (max. 10 %)
Spolu
Rozpis čerpania pridelených finančných prostriedkov na riešenie projektu:

Cestovné náhrady na terénne práce: 25,9 eur
Cestovné náklady a stravné – konferencia České Budějovice: 122 eur
Vložné konferencia České Budějovice: 37,01 eur (1000 kč)
Ubytovanie konferencia České Budějovice: 89,16 eur
Vložné konferencia Brno: 92,51 eur (2500kč)
Vložné konferencia Osaka:462,58 eur (500 usd)

Ak nestačí predloha, použite kópiu tejto strany.
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Názov a adresa pracoviska:
Ústav telesnej výchovy a športu
T.G.Masaryka 24,
960 53 Zvolen

Vyjadrenie fakulty, resp. org. súčasti TUZVO
(prodekan pre VVČ, resp. ním poverený zástupca, riaditeľ
org. súčasti)

......................................................................

Dátum a podpis:
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