
Festival zaznamenal rekordnú návštevnosť 

 

festival dobrodružných filmov HoryZonty 

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

 

Siedmy ročník festivalu dobrodružných filmov HoryZonty je úspešne za nami. Aj v tomto roku padlo 

niekoľko festivalových rekordov. Poďme sa spoločne pozrieť na niektoré festivalové naj. 

...najväčšia návštevnosť 

Už úvodný štvrtkový večer ukázal, že je o podujatie tohto tipu v našom meste veľký záujem. Na 

prednášku hendikepovaného maďarského horolezca zostalo len málo prázdnych sedadiel. Po troch 

festivalových dňoch odhadujú organizátori, že na festival prišlo okolo štyritisíc ľudí. „Je to doteraz 

najväčšia návštevnosť v histórii HoryZontov,“ potvrdila riaditeľka podujatia Mária Dutková. 

...najlepší amatérsky film 

Ku festivalu každoročne patria aj súťaže. Tá hlavná je v kategórií amatérskych filmov. Toho roku sa 

prihlásilo najviac amatérskych videí. Celkovo ich bolo dvadsaťpäť. „Osem najlepších postúpilo do 

finále, čiže do hlavného festivalového programu,“ povedala Dutková. Trojčlenná porota v zložení 

Trenčanov Mareka Šedivého, Martina Žovinca a Petra Piechowicza z Ostravy rozhodli o víťazovi. 

Najviac sa im páčil dokument režiséra Tomáša Brta „Grónske krysy“. Podľa slov hlavného porotcu 

Piechowicza ocenila osemnásťminútové video za vtipné, nenudné a ľahké spracovanie príbehu, ktorý 

rozpráva o  jedenásťdňovom výstupe trojice slovenských horolezcov stenami grónskej horolezeckej 

oblasti Tasermiut fjord. Cenu víťazovi odovzdal predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Pavol 

Sedláček. Porota udelila ešte jednu – špeciálnu cenu. Odniesol si ju dokument Tomáša Galáska „Hadí 

jeskyně“. Film zaujal pútavým stvárnením a priblížením podmienok (nie len filmárskych), do ktorých 

sa väčšina z nás nedostane. „Hadí jeskyně“ mapuje medzinárodnú speleologickú expedíciu do útrob 

druhej najdlhšej slovinskej jaskyne.   

O tom, že porota mala neľahkú úlohu svedčia aj slová ďalšieho z jej členov. „Z ôsmich súťažných 

filmov by mohlo päť získať cenu,“ hovorí Šedivý. „Napokon sme stavali na tom, aby bol film naozaj 

amatérsky. Sústredili sme sa na obsah a jeho výpovednú hodnotu, ktorá vyhrala nad technickým 

prevedením,“ vyjadril o postupoch pri rozhodovaní Žovinec. 



...najlepšia úroveň, najväčšia spokojnosť 

Mohli by sme napísať ešte o najmladšom a najstaršom festivalovom návštevníkovi, 

o najnavštevovanejšom filme, o najsilnejšom potlesku, o najlepšej fotografii, o najpútavejšej 

prednáške a najzaujímavejšom hosťovi. Festivalových naj bolo veľmi veľa. Každopádne môžeme 

hovoriť o najlepšie úrovni, čo potvrdila aj programová manažérka z Medzinárodného vyšehradského 

fondu Barbora Hromeková. Spokojný bol aj primátor Trenčína Richard Rybníček, spokojní boli hlavní 

organizátori. Ak všetko pôjde podľa plánu, stretneme sa aj o rok,“ vyslovila riaditeľka festivalu Mária 

Dutková tesne po jeho skončení. 
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