
 

 
 
Otáznik nad 15. ročníkom trenčianskeho festivalu dobrodružných filmov  
 
Festival dobrodružných filmov HoryZonty tento rok oslavuje svoje 15. narodeniny. Festivalový tím  
pracuje na  príprave aktuálneho ročníka už niekoľko mesiacov, no tak, ako pri ostatných kultúrnych 
podujatiach, je aj v prípade HoryZontov organizácia plná neistoty. To, za akých podmienok ho bude 
možné zrealizovať, ukážu až najbližšie týždne. 
Festival sa vracia do Domu armády 
Termín 15. ročníka festivalu je naplánovaný na 5.-7. november 2020. Po štyroch rokoch, kedy podujatie 
kvôli havarijnému stavu Posádkového klubu prichýlili kino Hviezda a klub Lúč, sa opäť vracia pod strechu 
Domu armády v Trenčíne. „Tešíme sa, že návštevníkom festivalu môžeme opäť dopriať viac priestoru, na 
druhej strane je tu situácia, s ktorou sme nerátali. Pracujeme na niečom, čo nevieme, či vôbec bude,“ 
objasňuje situáciu riaditeľka podujatia Mária Dutková. „Festival je náročný projekt a jeho príprava vyžaduje 
niekoľko mesiacov. Zatiaľ  robíme všetko preto, aby sa HoryZonty, ak to situácia dovolí, mohli uskutočniť,“ 
hovorí Dutková, ktorá už od začiatku leta komunikuje s tvorcami filmov zo Slovenska aj zahraničia.  
K dispozícii už má všetky filmy, ktoré plánuje zaradiť do programu, niekoľko týždňov už prebieha preklad 
a titulkovanie profesionálnych zahraničných filmov.  
Nebudú chýbať snímky oceňovaných Slovákov 
Diváci sa môžu tešiť aj na nové slovenské filmy – dokument Pavla Barabáša „Salto je kráľ“ o zlaňovaní 
najvyšších vodopádov sveta. Nebude chýbať ani filmový snímok Adama Lisého „Cesta na vrchol“, či 
najnovší film Viliama Bendíka „Nájdem odvahu“, v ktorom ultrabežkyňa Lenka Vacvalová hľadá odvahu 
zabehnúť najdlhšiu turistickú trasu na Slovensku – 770 km z Dukly do Devína. V programe diváci nájdu aj 
ďalšie súťažné snímky, vybrané  z doposiaľ rekordného počtu 29-ich prihlásených neprofesionálnych 
filmov. Organizátori  sa rozhodli pripomenúť si aj to najlepšie z predchádzajúcich ročníkov - z každého 
ročníka vybrali dvojicu filmov, z ktorých návštevníci hlasovaním na FB profile vyberú jeden. Na stránke 
festivalu si môžu diváci zaspomínať aj na znelky predchádzajúcich ročníkov HoryZontov. Organizátori opäť 
plánujú pozvať aj viacero zaujímavých hostí. Prvý festivalový večer bude patriť Róbertovi Gálfymu, legende 
súťažného skialipinizmu, horolezcovi a horskému vodcovi. Ďalšie dni by mali byť hosťami festivalu autori 
a niektorí protagonisti filmov „Salto je kráľ“, „Nájdem odvahu“ či „Cesta na vrchol“. 
HoryZonty 2020 v znamení zmien 
To, či vôbec, a v akej podobe festival prebehne, bude záležať od aktuálneho vývoja situácie na Slovensku. 
„Musíme rešpektovať odporúčania Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a držiavať všetky 
protiepidemiologické preventívne opatrenia,“ vysvetľuje Dutková. Ak sa festival uskutoční, počas troch 
festivalových dní si prostredníctvom prezentácií a filmov prídu na svoje všetci, ktorí majú radi aktívny 
životný štýl, prírodu a pohyb v nej.  Ak to situácia dovolí, súčasťou HoryZontov budú opäť aj sprievodné 
podujatia. Zatiaľ je v pláne Beh o pohár festivalu, nosičské preteky na Farských schodoch a detské 
pumptrackové preteky na priestranstve pri Zátoke pokoja. Súťažiť sa bude nielen o stupne víťazov v 
rôznych športových disciplínach, ale opäť aj  vo fotografickej súťaži. Prihlasovanie do fotosúťaže je možné 
do 20. októbra 2020. Stvárnenie tohtoročnej témy „Slovenský živel“ môže každý zachytiť podľa svojej 
predstavy, môže ísť o fascinujúcu prírodu, ako aj o dobrodruha v svojom živle. Podrobnejšie informácie 
budú pribúdať  na stránke, FB profile a instagrame festivalu. 
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