
Putuj srdcom a telom                       
Pokyny k súťaži spojenej s propagáciou pútnickej 

cesty Via Mariae (Slovensko) formou výstavy                           
 

 

Organizátor:  Katedra marketingovej komunikácie FiF UK v Bratislave 

Spoluorganizátor: Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave 

 

Idea... 

Zložitá doba, ktorú momentálne žijeme obmedzuje naše možnosti stretávania a spájania sa 

v duchu hodnôt viazaných na vieru, priateľstvo, vzťah k prírodnému a kultúrnemu dedičstvu a krajine. 

Všetky tieto hodnoty môžeme nájsť, ak sa spoločne vydáme na pútnickú cestu Via Mariae.  

Súťažou o najkrajšiu fotografiu z pútnickej cesty a jej okolia a organizáciou výstavy fotografií 

chceme spojiť ľudí putujúcich po Via Mariae a prostredníctvom medzinárodného projektu rurAllure 

(www.rurAllure.eu) spropagovať túto nádhernú a málo známu pútnickú cestu, ktorá je súčasťou 

významných stredoeurópskych pútnických ciest. 

Ak chceme túto ideu naplniť, potrebujeme vašu podporu a odhodlanie pomôcť dobrej veci 

a naplniť srdcia a myseľ ľudí pozitívnou energiou. Pridajte sa k nám a pošlite svoje fotografie... 

 

Ako... 

Zašlite na adresu putujsrdcomatelom@gmail.com e-mail s fotografiami, ktoré chcete zapojiť do 

súťaže. Fotografia musí byť vo formáte jpg. Názov súboru tvorí priezvisko autora fotografie a názov 

miesta, ktoré je na fotografii (napr. Novak-kalvaria-Banska-Stiavnica). 

Zaslaním fotografií na uvedenú adresu autor vyjadruje súhlas s pravidlami súťaže, využitím jeho 

kontaktnej adresy a mena pri organizácii výstavy a odoslaní prípadnej výhry a so zverejnením 

fotografie na výstave, resp. v online prezentácii v súvislosti s propagáciou projektu a pútnickej 

cesty Via Mariae. 

 

Kto.. 

Do súťaže sa môžu zapojiť pútnici, turisti, milovníci prírodných krás a kultúrneho dedičstva, ktorí sa 

nachádzajú na trase pútnickej cesty Via Mariae, resp. v jej blízkom okolí.  

 

Kedy... 

Fotografie môžete zasielať v termíne od 8. decembra 2021 do 31. januára 2022 

 

Kde... 

Fotografie môžete zhotoviť priamo na trase pútnickej cesty Via Mariae, resp. v jej blízkosti (cca 20 km 

na východ a západ).  

Hlavné body trasy: Šahy – Plášťovce – Hontianske Nemce – Počúvadlo – Štiavnické Bane – Banská 

Štiavnica – Zvolen – Sliač – Banská Bystrica – Špania dolina – Staré Hory – Vyšná Revúca – Liptovská 

Osada – Ludrová – Liptovské Sliače – Ivachnová – Liptovská Teplá – Bukovina – Prosiek – Kvačany – 

Huty – Zuberec – Habovka – Trstená. 

 

 

Organizátor a partneri: 

                            

http://www.rurallure.eu/
mailto:putujsrdcomatelom@gmail.com

