
Organizátor a partneri: 

                          

Putuj srdcom a telom           
Pravidlá súťaže spojenej s organizáciou výstavy 

KAMAKO 2021-22 
 

 

Termín spustenia výzvy: od 8. decembra 2021 do 31. januára 2022 

Plánovaný termín konania výstavy, resp. šírenia videa: prispôsobíme v rámci Covid a včas oznámime 

 

Charakteristika podujatia: 

Výstava fotografií z trasy pútnickej cesty Via Mariae (Slovensko). Fotografie budú na základe výzvy 

zasielať na katedru pútnici/turisti, ktorí trasou alebo jej časťou putovali. Cieľom podujatia je šíriť 

informácie o pútnickej ceste Via Mariae a jej prepojení na projekt EÚ rurAllure. 

 

Organizátor:   Katedra marketingovej komunikácie FiF UK Bratislava 

Spoluorganizátor:  Fakulta informatiky a informačných technológií STU Bratislava 

Formát fotografií: Raw – neupravovaná jpg. 

Ceny udelíme:  Autorom najkrajších fotografií z pútnickej cesty Via Mariae a jej blízkeho  

okolia. 

Účastníkovi súťaže, ktorý prispeje najväčším počtom rôznorodých fotografií 

z pútnickej cesty a jej blízkeho okolia v primeranej kvalite a obsahu. 

 

Kritériá hodnotenia: 

- Fotografie prírody, prírodných zaujímavostí – výhľadov, stromov, riek... , náboženských 

a kultúrnych pamiatok a tém spojených s pútnictvom a turizmom v blízkosti pútnickej cesty 

Via Mariae. 

- Technické atribúty: ostrosť, svetelnosť, kompozícia, originalita a kvalita fotografie 

- Ďalšie atribúty: Prepojenie s témou a cieľmi projektu rurAllure, emocionálna hodnota 

fotografie, kreatívny prístup autora, jedinečnosť záberu, autenticita. 

- Počet fotografií zaslaných pod jedným autorom. 

Porota: 

- Ľudmila Bieliková, Tatiana Deptová, Blandína Šramová, Andrea Škvareninová, Daniela 

Táborská, Mária Studencová 

 

Vyhodnotenie:   vyhlásenie 1., 2. a 3. miesta 

Ceny:    kniha alebo poukážka na nákup knihy a elektronika – najkrajšia fotografia 

špeciálna cena – najvyšší počet fotografií 

Propagácia súťaže:  Webové stránky UK, STU 

   Sociálne siete katedry + skupiny zamerané na pútnictvo a turizmus 

   Študenti FiF UK a študenti STU Bratislava 

   Online nástroje stakeholderov projektu (OZ Via Mariae, AiCES...) 

 

 

 

 



Organizátor a partneri: 

                          

Organizačné detaily: 

- Pripraviť plagát s výzvou na zasielanie fotografií a šíriť ho prostredníctvom online nástrojov 

a stakeholderov projektu. Zodp. V. Hrnčárová, A. Cabajová, tím študentov na Kamako web, T. 

Deptová 

- Zber a triedenie fotografií. Zodp.: M. Studencová, D. Táborská 

- Výber najlepších fotografií na základe kritérií – odborná porota. 

- Tlač a výroba popisov, resp. spracovanie videoprezentácie z fotografií a ich zverejnenie. 

Prispôsobí sa aktuálnej Covid situácii.  

- Výstava v podobe eventu, resp. online šírené video s najlepšími fotografiami z pútnickej 

cesty. Zodp. Študenti 2. ročníka bc., T. Deptová 

 

 


