
HoryZonty 2020 prinesú dobrodružstvo aj emócie 

Už najbližší štvrtok 5. novembra 2020 otvorí svoje virtuálne brány 15. ročník Festivalu 

dobrodružných filmov HoryZonty. Trvať bude do soboty 7. novembra, kedy ho vo večernom bloku 

uzavrie séria filmov a rozhovor k najnovšiemu filmu Pavla Barabáša Salto je kráľ. 

Festival, ktorý sa od svojho vzniku v roku 2006 teší mimoriadnej obľube a priazni návštevníkov, sa po 

prvý krát vo svojej histórii predstaví v online podobe. „Všetkým nám bude chýbať vynikajúca 

atmosféra, ktorú vytvára trenčianske publikum a ktorú si každoročne pochvaľujú aj účinkujúci hostia, 

chceli sme však zachovať kontinuitu podujatia,“ vysvetľuje riaditeľka festivalu Mária Dutková. 

„Tentoraz diváci neprídu k nám na festival, ale my budeme návštevníkmi u nich,“ dodáva s úsmevom 

žena, na pleciach ktorej boli tento rok nielen klasické organizátorské povinnosti, ale aj rozhodnutie 

presunúť festival k divákom doslova priamo do obývačky. V pohodlí domova si tak môžu záujemcovia 

vychutnať celkovo 30 filmov.  

Ocenený Hatiarov film už v programe prvého festivalového večera  

Aj napriek zmenám našiel realizačný tím festivalu spôsob, ako festival uskutočniť vo formáte 

podobnom tomu, aký ho návštevníci poznajú. Ani tento rok teda na HoryZontoch okrem filmov 

nebudú chýbať rozhovory s hosťami, ktoré organizátori pripravili a nahrali vopred v štúdiu. Prvý 

festivalový večer sa v krátkej dokrútke vytvorenej špeciálne pre HoryZonty predstaví Rasťo Hatiar, 

režisér a zároveň aj jedna z hlavných postáv dokumentárnej drámy Nechcený autoportrét. O filme 

jeho tvorca v rozhovore pre Medzinárodný festival horských filmov v Poprade, kde mu zaň bola 

udelená Cena poroty,  uvádza: „Je to môj osobný film, ktorý som spravil predovšetkým pre seba, na 

pamiatku kamaráta a nakoniec aj pre iných. Je to príbeh, ktorý zažili mnohí.“  Okrem Hatiarovej 

snímky Nechcený autoportrét môžu vo štvrtok večer diváci vzhliadnuť aj ďalších päť filmov, ktoré ich 

zavedú na Kaukaz, do Grónska, či na skalné veže amerického Utahu. Chýbať nebudú športové výkony, 

krásne zábery, ani humor.   

O ľuďoch aj zvieratách v piatok popoludní, večer aj o Ceste hrdinov SNP    

Piatkový popoludňajší blok bude patriť filmom, medzi nimi štyrom súťažným, ďalšie štyri tituly budú 

premietnuté v slovenskej premiére. Zastúpenie budú mať aj hendikepovaní športovci, a to vo snímke 

Jednorukí banditi, ktorá predstavuje výstup horolezca s telesným postihnutím ruky na jednu z dlhých 

stien v Dolomitoch. Po prvom čisto filmovom piatkovom bloku sa diváci môžu večer tešiť na ďalší 

rozhovor, v ktorom bude hosťom tvorca Viliam Bendík, režisér filmu Nájdem odvahu.  Na záver bloku 

je pripravená projekcia výborného dlhometrážneho filmu americkej produkcie V kaňone, 

poukazujúceho na nadčasovú, monumentálnu krásu Veľkého kaňonu. V krátkej prezentácii 

nasledujúcej po filme sa dozvieme aj to ako vnímal prostredie tohto pre domorodcov posvätného 

miesta Jaroslav Dutka, jeden z účastníkov vodáckej expedície po rieke Colorado. 

Festivalová sobota ponúkne približne šesť hodín s krásnymi filmami a hosťami festivalu  

Sobotné bloky budú spojené nielen s tuctom zďaleka nie tuctových filmov, ale aj  s menami režiséra 

Adama Lisého, ultrabežca Mariána Priadku a ďalších dvoch hostí. Posledný festivalový blok sa bude 

niesť v znamení dobrodružstva za najväčšími vodopádmi sveta, medzi nimi aj kráľovským vodopádom 

Salto Angel vo Venezuele, ktorý ako prvý na svete zlanili Slováci. O tom, ako prebiehala filmová 

dokumentácia tohto prvenstva prídu v besede k filmu Salto je kráľ porozprávať cestovateľ a bádateľ 

Peter Ondrejovič z Beckova a trenčiansky horolezec Jaro Dutka. Filmovou bodkou za 15. ročníkom 

festivalu bude dokument Boys 1970 o tragédii československej horolezeckej expedície v Peru 

v roku 1970. 



V rámci posledného bloku odborná porota predstaví víťazov filmovej súťaže. O Cene divákov môžu 

rozhodnúť každý, kto si zakúpi vstupenku aspoň na jeden z piatich festivalových blokov.  Zo všetkých 

hlasujúcich divákov organizátori v nedeľu 8. novembra vyžrebujú desať výhercov, ktorí získajú ceny 

od produktových partnerov festivalu. Vstupenky si môžu záujemci zakúpiť na stránke 

www.horyzonty.sk, kde nájdu aj program na celý festival a všetky potrebné informácie.  

Festival sa uskutoční vďaka podpore Mesta Trenčín, Trenčianskeho samosprávneho kraja, 

Audiovizuálneho fondu, Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a ďalších partnerov. 
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