
Informácie k tlačovej správe o ukončení súťaže Putuj srdcom 

a telom v rámci projektu rurAllure 

 

V súťaži Putuj srdcom a telom, ktorú organizovala Univerzita Komenského v spolupráci so Slovenskou 

technickou univerzitou na podporu projektu č. 101 004 887 schémy Horizont 2020 rurAllure 

Propagácia vidieckych múzeí, pamiatok a lokalít kultúrneho dedičstva v blízkosti európskych 

pútnických trás, určila porota zložená zo 6 členov na základe dvojfázového výberu nasledovné 

poradie: 

1. miesto – Kamila Zámečníková  - fotografia Počúvadlo 

2. miesto – Dominika Macková – fotografia Kostol v Španej doline 

3. miesto – Jana Olšakovská – fotografia Morový stĺp v Kremnici 

Špeciálna cena poroty – Viktória Hrnčárová – fotografia Banská Štiavnica 

Cena za najviac zaslaných fotografií POI Via Mariae – Adam Olšakovský (67 fotografií). 

 

Oficiálne vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien sa konalo 6. apríla 2022 na pôde Univerzity 

Komenského. Ceny v podobe elektroniky a poukážok na nákup kníh odovzdali organizátori a 

zástupcovia poroty Mgr. Tatiana Deptová, PhD., doc. PhDr. Blandína Šramová, PhD. (UK Bratislava), 

doc. Ing. Ján Lang, PhD. (STU Bratislava) a Bc. Andrea Škvareninová.  

Vďaka súťaži a jej propagácii, ktorá prebiehala takmer 3 mesiace sa podarilo organizátorom 

predstaviť projekt a jeho ciele nielen na pôde oboch univerzít, ale aj širokej verejnosti. O naplnení 

tohto cieľa svedčí aj skutočnosť, že medzi ocenenými sú aj víťazi bez prepojenia na obe univerzity. 

Riešitelia projektu získali vďaka súťaži 127 fotografií pre viacero POI bodov záujmu súvisiacich 

s trasou pútnickej cesty Via Mariae. Patrí medzi ne napríklad: Trstená, Zuberec, Veľká Fatra, Lučanský 

vodopád, Špania Dolina, Kvačany, Kremnica, Kremnické Bane, Zvolen, Banská Štiavnica, Počúvadlo, 

hrad Dobrá Niva, Krupina, Hokovce, Plášťovce, Stará Hora, Sebechleby, Preseľany, Šahy. Všetky 

fotografie riešiteľský tím plánuje použiť pre potreby vytváranej mobilnej aplikácie, na ďalšiu 

propagáciu projektu rurAllure v rámci materských univerzít, ale aj v spolupráci s partnermi OZ Via 

Mariae a AICES. Okrem toho plánuje slovenský riešiteľský tím pri príležitosti Valného zhromaždenia, 

ktoré sa bude konať v septembri v Bratislave,  vytvoriť videoprezentáciu, ktorej cieľom bude 

poskytnúť účastníkom zo 7 európskych krajín a neskôr aj širokej verejnosti emocionálnu vizualizáciu 

slovenskej časti Stredoeurópskej mariánskej cesty.  

 

            
 

 

 


