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V dňoch 18. a 19. decembra 2017 bol Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici
zorganizovaný študijný pobyt partnerov medzinárodného projektu Interreg Central Europe
»Sustainable re-use, preservation and modern management of historical ruins in Central Europe
- elaboration of integrated model and guidelines based on the synthesis of the best European
experiences (RUINS) logo (obr 1 )« (http://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-socialnych-studiia-etnologie/ruins-project/). Zodpovedným pracoviskom projektu je Katedra sociálnych štúdií
a etnológie Filozofickej fakulty UMB a Univerzitné centrum pre medzinárodné projekty.
Medzidisciplinárne zameranie témy projektu umožnilo viacerým riešiteľom z ďalších dvoch
fakúlt zapojiť sa do výskumného tímu UMB, z Fakulty prírodných vied a z Ekonomickej
fakulty.

Obr 1 Logo RUINS

Prezentáciu výskumných metód v oblasti základného výskumu, manažmentu a udržateľnosti
kultúrneho dedičstva sa realizovala v Banskej Bystrici ako aj vo vybranej výskumnej lokalite
Bzovík. Náš UMB riešiteľský tím prezentoval svoje aktuálne metódy a techniky v partnerskej
spolupráci s prezentáciou technologických analýz Ústavu teoretické a aplikované mechaniky
AV ČR, v. v. i. v Telči.
Po uvítaní organizátorov a úvodných príhovoroch prorektorky UMB pre vedu a výskum doc.
PhDr. Alexandry Bitušíkovej a riaditeľa Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.
v. i. Prof. Ing. Miloša Drdáckého, DrSc., dr. h. c. (obr.1) začala prednášková časť oboznámením
sa partnerov s výberom výskumnej lokality Bzovík, prehľadom jej histórie v prednáške Mgr.
Dagmar Majerovej, PhD. z Filozofickej fakulty UMB. Vyžiadané prednášky asociovaného
partnera projektu Pamiatkového úradu Slovenskej republiky smerovali k informáciám o stave
a ochrane historických ruín na Slovensku (Ing. arch. Zuzana Klasová), k ich archeológii,
technickým otázkam a reštaurovaniu (Mgr. Martin Miňo).
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Pracovný program workshopov in situ otvoril starosta Obce Bzovík Boris Sedmák. Následne
sa postupne realizovali tematické vedecké prezentácie a workshopy (obr 4) :
1. Technologický workshop (podkrovie pod drevenou strechou juhozápadnej bašty Bzovíka,
obr.3) s témami Historické drevené stavby vrátane analýzy technológií, Analýza drevených
stavebných prvkov s témami a prednášajúcimi: Ing., Jiří Bláha, Ph.D., Prof. Ing. Miloš Drdácký
DrSc., dr. h. c., Ing. Michal Kloiber, Ing. Jaroslav Hrivnák, Ph.D., Ing. Tomáš Krůček, Ing.
Jakub Novotný.
2. Workshop biologických a geologických analýz (miesto na prízemí strechou juhozápadnej
bašty Bzovíka) Analýza kamenných stavebných prvkov a zapojenie zelene, s témami a
prednášajúcimi: prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc., Fakulta prírodných vied, Katedra geografie
a geológie, prof. RNDr. Peter Andráš, CSc., Fakulta prírodných vied, Katedra životného
prostredia, doc. RNDr. Ingrid Turisová, PhD., Fakulta prírodných vied, Katedra biológie
a ekológie.
3. Workshop digitalizácie a vizualizácie slúžiace k aplikovanému výskumu, dokumentácii
a marketingu: Ing. Pavol Midula Katedra biológie a ekológie, Fakulta prírodných vied, RNDr.
Matej Masný, PhD., Centrum geoinformatiky a digitálnych technológií – CGI, Mgr. Michal
Filadelfi, Univerzitné centrum pre medzinárodné projekty.
4. Workshop riadenie a prezentovania marketingových nástrojov k využitiu kultúrneho
dedičstva (miesto realizácie Obecný úrad Bzovík) s prednášajúcimi: doc. Ing. Anna Vaňová,
PhD., Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja, Ekonomická fakulta, Ing. Kamila
Borseková, PhD., Centrum pre výskum a vývoj, Ekonomická fakulta.
5. Workshop: Lokálne spoločenstvo, kultúrne dedičstvo a riziká (miesto realizácie Obecný úrad
Bzovík) v téme Kontakt miestneho obyvateľstva s kultúrnym dedičstvom a predchádzanie
rizikám, s prednášajúcimi: PhDr. Ivan Murin, PhD., Mgr. Ivan Souček, PhD., Mgr. Dagmara
Majerová, PhD., RNDr. Jana Jaďuďová, PhD., prof. RNDr. Iveta Marková, PhD.
Druhý deň pokračovalo zasadanie Riadiaceho výboru projektu RUINS na pôde Rektorátu
UMB. Vedúci pracovných balíkov prezentovali úlohy v roku 2018, ktorý je rokom kultúrneho
dedičstva. Všetci riešitelia zapojení v projekte z pracovísk UMB boli pozvaní k zostaveniu
jednotlivých kapitol do publikácií aplikovania ich metód (best practice books, guidelines) pre
organizáciu UNESCO, a požiadaní predložiť prezentácie k tematickej konferencii Jagelonskej
univerzity v Krakove v novembri 2018. Výskumná skupina témy Lokálne spoločenstvo a
kultúrne dedičstvo (Murin, Majerová, Souček, Jaďuďová) zrealizuje v prvej polovici roku 2018
vo vybraných lokalitách všetkých partnerov projektu overovací výskum kontaktovania ľudí
s kultúrnym dedičstvom. V lokalite Bzovík sa v roku 2019 budú aplikovať realizácie
k manažmentu, zachovaniu a bezpečnému využitiu stredovekých ruín. Riešiteľov projektu
potešil aj záujem Rozhlasu a televízie Slovenska o informácie z konanej aktivity.

106

ACTA UNIVERSITATIS MATTHIAE BELII series Environmental management, Vol. XX., No. 1, 2018

Obr 1 Kláštor Bzovík a juhozápadná bašta

Obr 3 Otvorenie stretnutia na Rektoráte UMB (zľava: PhDr. Ivan Murín, PhD., doc. PhDr. Bitušíková, PhD., prof.
PhDr. Drdacký, CSc.)
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Obr4 Prezentácia in situ

Obr 5 Partneri a riešitelia projektu RUINS
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