
ZÁVEREČNÁ SPRÁVA
22. ročníka medzinárodného festivalu 
filmu a dobrodružstva Hory a mesto 

11. - 15. máj 2022

Umenie zachytiť 
zázrak



Vďaka vám
sme pripravili tento ročník festivalu!

Záštitu nad podujatím prevzal primátor mesta Bratislavy Matúš Vallo.



V rámci festivalu bolo  
možné uskutočniť:

 festival s fyzicky prítomnými návštevníčkami a návštevníkmi

 diskusiu a stretnutie vo vypredanej kinosále s prvou držiteľkou zlatej olympijskej  
 medaile v športovom lezení v histórii  - Slovinkou Janjou Garnbret

 súťažnú filmovú prehliadku, do ktorej sa prihlásilo 135 filmov

 zasadnutie medzinárodnej filmovej poroty a ich hodnotenie 

 festivalové premietanie v Kine Lumière a open air premietanie v Amfiteátri Rača

 32 programových blokov s 39 filmami, 9 prednáškami, 11 hosťami 

 návštevnosť v Kine Lumière: 1 500 návštevníkov a návštevníčok

 premietanie v Amfiteátri Rača - 450 divákov a diváčok

 1. ročník pretekov Hory a mesto MTB Dual City Race na Hlavnom námestí v Bratislave –  
 2 000 divákov

 fotosúťaž Hory a mesto 2022 – prihlásených 215 fotografií v kategóriách Horská krajina (174), 
 Outdoorový šport (41) a Horská kultúra (26). Ocenených bolo osem fotografií,  
 ktoré bolo možné vidieť vystavené v Kine Lumière 5. – 15. 5. 2022.

 školské premietania - 200 detí

 Festivalový náučný chodník na Jakubovom námestí - 300 detí

 3 fotovýstavy v Kine Lumière

https://www.youtube.com/watch?v=uTAWhGNVIzw


Hory a mesto v roku 2022

 osvedčené online zasadnutie filmovej poroty s medzinárodnou účasťou porotcov

 výroba drevených ocenení pre filmárov slovenským rezbárom Michalom Heškom  
 z domáceho slovenského dreva

 online festivalový dotazník

 prevažne online mediálna a marketingová kampaň - eliminácia tlačených materiálov

 premietanie v Amfiteátri Rača a preteky Hory a mesto MTB City Dual Race pod holým nebom



Marketing

 výrazná vizuálna online kampaň - zásah platených a zdieľaných príspevkov bol priemerne 
 13 000, na facebookovej stránke festivalu pribudlo 225 nových sledovateľov

 prezentácia festivalu prostredníctvom mediálnych partnerov a iných médií

 festivalový spot s viac ako 14 tis. zobrazeniami na youtube a viac ako 35 tis. prehratí na FB

 6 tlačových správ

 50 výstupov v médiách

 CTL + BB plochy v Bratislave, kampaň v MHD prostredníctvom spotu a vizuálov pri spustení 
 Free Wifi v dopravných prostriedkoch so zásahom počtu zobrazení bannera: 63 176  
 a počtom preklikov z bannera na www.horyamesto.sk: 11 820.

 TV          Rozhlas 
 TV JOJ - Ranné noviny 11. 5. 2022        Rádio Devín - 10 výstupov 
 TV Bratislava – 12. 5. 2022         Rádio FM – Dopo_FM, Popo_FM – 3 výstupy 
 RTVS - Kinorama - 11. 5. 2022         Rádio Slovensko – 4 výstupy

 Online 
 29 x aktuality.sk, web TV JOJ, Film.sk, Zagurami, JAMES, Lexicon.sk, Dobrodruh.sk, hiking.sk, 
 Outdoorfilmy.sk, Behame.sk, TASR, Kamdomesta.sk, Prírodovecká fakulta UK, InBa, Pravda

https://www.youtube.com/watch?v=iUoHAy1eygQ


Spätná väzba
Ľudo Hičár (člen poroty a kameraman)  
„Keď som ako člen poroty ďakoval na premietaní 
víťazných filmov divákom, že si prišli pozrieť film na veľké 
plátno, mal som za sebou deň v prírode, možno tak ako 
oni. Bol som ešte očarený zážitkami z túry, keď som sa 
posadil do sály. A tak som počas filmu doslova opäť 
zažíval neopísateľný pocit ešte väčšieho dobrodružstva 
z nedostupných miest, ďalekých kontinentov a vysokých 
kopcov, ktoré nám všetkým prinášajú ten magický 
pocit. Zažíval som všetko s členmi expedícií, s lezcami, 
lyžiarmi alebo každým kto bol na plátne. Vždy sa rád 
ponorím do snívania a nekonečného objavovania našej 
planéty a festival ma vždy naladí týmto smerom.”

Martin Krasňanský (horolezec a hosť festivalu) 
„Festival Hory a Mesto ma opäť nesklamal a opäť viac 
ako len milo prekvapil. Napriek tomu, že už na Sloven-
sku pôsobí viac ako dve desaťročia, nestratil zo svojho 
ducha i nadšenia nič, čo by človek prirodzene mo-
hol s postupom rokov očakávať. Práve naopak – čas 
mu pomohol vyselektovať tých najkvalitnejších ľudí, 
ktorí proste robia to, čo chcú a v čo veria. A to je to 
najdôležitejšie. Dve veličiny, bez ktorých sa nič nedá 
poriadne urobiť. Som rád, že festival, ktorý ma dokázal 
tak silno inšpirovať, mi zároveň dal priestor vrátiť tú 
trošku z mojej strany späť. Vďaka za to všetko!”

Martina Dekanová  
(manažérka Festivalového náučného chodníka 2022)  
„Festivalový náučný chodník bol opäť naživo, čo je 
skutočne neprenosný zážitok. Nadšené deti, spokojné 
pani učiteľky a učitelia a rôznorodý program pre deti 
orientovaný na outdoorové zážitky boli tento rok v Kine 
Lumière a na Jakubovom námestí plný skutočných 
príbehov a túžby po poznaní.”

Odpovede divákov z dotazníka na otázku,  
čo sa im na festivale páčilo najviac:

„Hostia festivalu sú neskutočnou inšpiráciou, minimálne 
na niekoľko týždňov dodajú energiu do života.  
Držím palce do ďalších ročníkov.”

„Oceňujem kvalitu filmov, hostí a vizuálnu komunikáciu 
festivalu.”

„Páčili sa mi filmy a jednoduchý rezervačný  
systém vstupeniek.”



Ďakujeme
22. ročník festivalu pripravilo 
18 ľudí festivalového štábu 
12 dobrovoľníkov 

www.horyamesto.sk 
Facebook: Hory a mesto 
Instagram: Horyamesto


