
HoryZonty už majú prvých víťazov 

 

festival dobrodružných filmov HoryZonty 

15. – 17. november 2012 Posádkový klub (bývalá ODA) Trenčín 

 

Dušan Čaniga z Bánoviec nad Bebravou sa stal výhercom ceny Grand prix vo fotosúťaži 

organizovanej festivalom dobrodružných filmov HoryZonty. „Témou tohto ročníka bola „Sila 

prírody“. Do súťaže sa zapojilo 61 autorov, ktorí spolu poslali 162 fotografií,“ prezrádza riaditeľka 

HoryZontov Mária Dutková. 

Čaniga zaujal trojčlennú porotu záberom s názvom „Súboj myšiakov“. Podľa slov jedného z porotcov 

– Vladimíra Kampfa, vystihol najlepšie zo všetkých danú  tému. „Snímka je dynamická, pri pohľade na 

súboj dvoch dravcov naozaj cítiť silu prírody,“ opísal víťaznú fotografiu v súčasnosti jeden z najlepších 

slovenských fotoreportérov Kampf.  

Cenu si okrem Čanigu odniesli i ďalší traja amatérski fotografi. Trenčan Juraj Ondriška zaujal veľmi 

netradičným pohľadom na les s názvom „Magická príťažlivosť“. „Autor veľmi originálne využil zoom 

a touto metódou vtiahol oko diváka do vnútra fotky,“ okomentoval  Ondriškov netradičný záber 

druhý z porotcov Juraj Navrátil. Na druhom mieste sa jednohlasne zhodli členovia poroty, obsadil ho 

Ján Radocha a jeho „Cesta pravekom“. Tretia skončila čiernobiela fotografia Košičana Martina Macka. 

Záber z Nového Zélandu s názvom „Moriaki Boulders“ upútal čistou kompozíciou.  

Organizátori vyhlásili aj tému pre budúci rok, ktorou sa stala: Prírodné živly a živly v prírode. Výstavu 

tohoročných víťazov a finalistov fotosúťaže si budú môcť záujemcovia vychutnať počas troch dní 

festivalu dobrodružných filmov HoryZonty v priestoroch Posádkového klubu od 15. do 17. novembra. 

„Na návštevníkov čaká štyridsať nádherných fotografií,“ uzatvára Dutková. 

Okrem fotosúťaže pozná aj novinka HoryZontov – súťaž v strihu svojho víťaza. Rozhodli o ňom svojimi 

hlasmi návštevníci festivalovej internetovej stránky www.horyzonty.sk. Najviac zaujalo dvojminútové 

video Miroslava Hráčka s názvom „Domov“. „Do tejto súťaže sa prihlásilo sedem záujemcov, ktorí po 

registrácii dostali „surový“ filmový materiál so zimnou tematikou. Ten mali následne spracovať do 

krátkeho videa,“ dopĺňa informácie o pravidlách zaujímavej súťaže Dutková. 
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