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28. ročník v znamení noviniek a zmien
 Aj napriek nariadeniam, ktoré neprajú kultúrnym podujatiam, sa organizátorom 
Medzinárodného festivalu horských filmov v Poprade podarilo zachovať kontinuitu 
obľúbeného filmového sviatku pod Tatrami. Unikátne zábery z odľahlých kútov sveta, z 
výšin i z podzemia, budeme od 14. do 18.10. po prvý raz sledovať len v online forme – z 
pohodlia domova. O nevšedných prípravách 28. ročníka sme sa porozprávali s riaditeľkou 
festivalu Máriou Hámor.

XXVIII. Medzinárodný festival horských filmov

 Naše životy od marca ovplyvňuje 
pandémia, ktorá dala okrem iného stopku 
kultúre. Ako situácia s ochorením Covid-19 
zasiahla prípravy festivalu?
 V marci bolo zrušených množstvo 
expedícií, uzatvorili sa hranice, prestalo sa 
cestovať. Mali sme obavy, že sa ani netočí – 
nebudeme mať žiadne nové filmy na 
tohtoročný festival. Napokon sme ale ostali 
prekvapení – prihlásilo sa množstvo 
kvalitných filmov s rôznymi témami. 
Príprava tohto ročníka bola veľkou skúškou 
aj pre nás. Nariadenia sa rýchlo menili a 
festival sme museli pripraviť tak, aby sme 
dodržali všetky z nariadení – aby bol 
bezpečný pre všetkých návštevníkov a aby 
sme priniesli divákom kvalitný filmový 
zážitok.
 Vlani sa vám do súťaže prihlásilo 110 
filmov. Koľko ich bolo tento rok? 
 Do festivalovej súťaže sa prihlásilo 98 
filmov. Do finále postúpilo 45 snímok z 15 
krajín sveta. Sú z rôznych oblastí – 
horolezectvo, skialpinizmus, jaskyniarstvo, 

highline a život v prírode. Tieto filmy budú 
môcť diváci sledovať v jednotlivých blokoch 
online.
 Môžeme sa tešiť aj na filmy slovenskej 
produkcie? 
 Tento rok máme až 7 slovenských filmov. 
Pavol Barabáš prispel dvoma novými 
filmami – Everest, najťažšia cesta a Salto je 
kráľ (o zlaňovaní najvyšších vodopádov 
sveta). Rasťo Hatiar natočil Nechcený 
autoportrét (lavína v Mlynárovom žľabe 
pr ipraví  o ž ivot  jedného z dvoj ice 
skialpinistov) a 25-minútový film Na hrane 
(o prejdení hrany Žabieho koňa na bicykli v 
podaní majstra sveta v triale), Adam Lisý – 
Cesta na vrchol (portrét jedného z 
najlepších slovenských ultrabežcov) a 
Viliam Bendík so snímkou Nájdem odvahu 
– o živote a prebehnutí Cesty hrdinov SNP. 
 Filmy sa mali premietať na veľkých 
plátnach v 3 mestách, v 5 sálach. Napokon 
sa však uskutoční len online prenos? 
 Po prvej náhlej zmene opatrení sa nám 
za jeden deň podarilo pripraviť online 
projekcie, čím nám pribudlo ďalšie kino – u 
divákov doma. Filmári boli ústretoví a 
poskytli nám filmy aj pre takéto vysielanie, 
ktoré dostane festival k divákom, ktorí 
nemôžu prísť do kín. Avšak filmová 
projekcia na veľkých plátnach sa nedá 
nahradiť online premietaním, je to úplne iný 
zážitok, ľudia sa stretnú.

Pokračovanie na nasledujúcej strane.



 Francúzska animovaná momentka z roku 
2018 Záchranári (Hors Piste), za ktorej 
vznikom stojí autorská štvorica: Léo Brunel, 
Loris Cavalier, Camille Jalabert a Oscar 
M a l e t ,  o d š t a r t u j e  2 8 .  r o č n í k 
Medzinárodného festivalu horských filmov 
v Poprade.
 Dokument, ktorému nechýba nadhľad ani 
vtip, poukazuje na skutočnosť, že nie každá 
záchranárska akcia sa musí vydariť podľa 

predstáv jej – hoc aj skúsených – aktérov. 
V kreslenom príbehu možno spozná 
momenty zo svojho profesionálneho života 
aj nejeden tatranský záchranár, pre nás 
ostatných to však dozaista bude príjemný 
filmový zážitok, ktorý pobaví.
 Krátkometrážny animák otvára stredajší 
blok o 18.00 hod., pozrieť si ho môžete aj v 
rámci štvrtkovej reprízy bloku č. 1.  

(maš)

Snímka, ktorá odštartuje festival

Pokračovanie z predchádzajúcej strany.

 Ako takéto premietanie funguje? 
 Po zakúpení online lístka na festivalovej 
stránke www.mfhf.sk dostane divák 
obratom vygenerovaný jedinečný kód. Po 
jeho zadaní môže pozerať filmy z pohodlia 
domova. Online program bude zhustený o 
filmy z predchádzajúcich blokov daného 
dňa, ktoré si môže stopnúť a pozerať až do 
polnoci. 
 Víťazné f i lmy vyberá t ro jč lenná 
medzinárodná porota. Kto sedí tento rok na 
porotcovských stoličkách? 
 Úlohy porotcov sa tento rok zmocnili: 
Mária Dutková zo Slovenska – riaditeľka 
trenčianskeho festivalu HoryZonty, český 
dokumentarista, ochranár prírody Steve 
Lichtag a Jerzy Porębski – poľský filmár a 
publicista. Oni rozhodnú, kto získa hlavnú 

cenu Grand prix, cenu poroty a ďalšie 
špeciálne ocenenia či čestné uznanie. 
 Kvôli opatreniam vlády ste museli zrušiť 
aj všetky sprievodné podujatia?
Žiaľ, museli sme zrušiť besedy, nakoľko 
naši hlavní hostia Babsi Zangerl a Jacopo 
Larcher sú z Rakúska. Ešte minulý týždeň 
sme mohl i  premietať v k inách pre 
maximálne 50 ľudí. Slovenskí hostia mohli 
prísť, avšak kvôli obmedzenej kapacite 
divákov v sále sme sa rozhodli tento ročník 
postaviť na filmových projekciách. Zrušili 
sme aj lezeckú súťaž – Slovenský pohár v 
boulderingu, ktorý sa konal každoročne na 
námestí, nebude ani plánovaná výstava 
fotografií Milana Kapustu v priestoroch 
popradského mestského úradu. Veríme 
však, že filmy si pozrú aj diváci, ktorí by ináč 
na festival neprišli. 



  „Paradiso sa mi zavŕtal hlboko do hlavy, 
priam magicky ma priťahoval a nedal mi 
spávať,“ prezradil Milan. „Vždy keď som 
našiel nejaké informácie o tomto kopci, 
hltavo som ich čítal a v duchu som sa tam už 
videl.“
 Hoci sa sprvu zdalo, že dominanta 
Grajských Álp partii nie je súdená (termíny, 
počasie, peripetie cestou do Talianska...), 
štvortisícovku nakoniec spoločne pokorili. 
Výsledkom šesťdňového dobrodružstva je 
súťažný dokument Gran Paradiso Tour. 
Natáčanie bolo od začiatku v pláne, no pri 
takýchto cestách nikdy nevedno, ako to 
nakoniec celé dopadne.
 „Po príchode do Pontu začala moja 
úloha kameramana. Cestou na vrchol sa mi 
rodili nove nápady a myšlienky, no reálne 
prostredie okolitej prírody a jej bezhraničná 
nevyspytateľnosť ma brzdili a držali pri 
zemi,“ priblížil vznik dokumentu jeho tvorca. 
Barneyho prianím od začiatku bolo, aby bol 

film motiváciou pre ďalších dobrodruhov, no 
tiež aby si aspoň touto cestou dominantu 
najstaršieho talianskeho národného parku 
mohli vychutnať aj tí, ktorí sa do týchto 
končín nedostanú.
 Príroda trojici prichystala nástrahy v 
podobe ľadu, snehu či silného vetra, 
počasie sa neustále menilo a prognózy 
nesľubovali nič dobré. Gran Paradiso je 
kopec, ktorý dokáže preveriť fyzickú 
kondíciu, netreba ho preto podceniť. Dobré 
je  sa naň pr iprav i ť  a j  čo  sa týka 
aklimatizácie – v blízkom okolí je na to 
dostatok príležitostí. Výstup naň bol teda aj 
o šťastí, improvizácii a poriadnej dávke 
húževnatosti. 
 „Pre mňa je výstup na Gran Paradiso 
obrovským zážitkom a splneným snom. 
Takýto veľký kopec je a j  fyz ickou 
previerkou, no na druhej strane odmenou 
zostáva neopakovateľný zážitok v podobe 
zjazdu na lyžiach,“ uzavrel Milan.

Talianske dobrodružstvo v štyroch tisíckach
 Na jeho začiatku bola partia priateľov, plán, odhodlanie a veľká túžba. Autor druhej 
slovenskej snímky tohtoročného festivalu Milan Ohurniak alias Barney spolu so svojimi 
kamarátmi – manželskou dvojicou Ivetou a Jarom plánoval výstup na Gran Paradiso 
(4 061 m n. m.) už nejaký čas.

 K horám mám úctu. Hľadám ich čaro, ktoré sa snažím zachytiť a 
následne sprostredkovať oku diváka. Človeka držia v strehu – dokáže 
pohotovejšie reagovať v živote. Zdá sa mi, že ľudia so skúsenosťami z 

podobných vysokohorských výstupov sú viac životaschopní, samozrejme, ak 
nejdú proti zdravému rozumu. Mieru rizika a svoje hranice si však musí určiť 

každý sám. 
(Milan Ohurniak)

„



www.mfhf.sk, horskyfilm@slovanet.sk, www.facebook.com/mfhf.sk

 Toh to ročná  nov inka  poodk rýva 
neobyčajný životný príbeh jedného z 
najlepších slovenských ultrabežcov 
súčasnosti Mariána Priadku. Ten doposiaľ 
dosiahol 16 pódiových umiestnení, z toho 
10 víťazstiev a prekonal 10 traťových 
rekordov. Bežecké tenisky pritom obúva len 
od roku 2015. Ani popri všetkých týchto 
úspechoch mu nechýba pokora  a 
skromnosť, ktoré pritiahli aj pozornosť oka 
režiséra. Adamovi sa do filmu podarilo 
preniesť jeho charizmu a vyrovnanosť. 
Snímka zároveň pôsobí motivačne – a to 
nielen preto, že po pozretí máte chuť 
vybehnúť do lesa a utekať, ale jej hlavný 
hrdina je dôkazom toho, že vytrvalosťou a 

cieľavedomosťou sa dá v živote získať 
skutočné šťastie a vnútorný pokoj, hoci i v 
tých najmenších detailoch. 
 „Film je pomerne čerstvý, dokončil som 
ho koncom augusta. Hoci ho videl okruh 
mojich známych, ozajstná veľká festivalová 
premiéra ho čaká práve na MFHF,“ priblížil 
tvorca. Adam sa s Majom spoznal, 
samozrejme, pri behu. Podľa jeho slov je to 
chalan, ktorý zaujme už na prvý pohľad, no 
v okamihu, ako s ním prehodíte pár slov, je 
vám jasné, že sa jedná o výnimočného 
človeka. Aj preto dokument Cesta na vrchol 
nie je obyčajným portrétom športovca, ale 
skôr príbehom (ne)obyčajného človeka a 
bezpochyby stojí za pozretie...

 45 filmov zaradených do festivalovej prehliadky 28. ročníka sa malo premietať na piatich 
miestach: v kežmarskom kine Iskra, kine Mier Spišská Nová Ves, v Poprade v kine Tatran, 
Dome kultúry a v hlavnej premietacej sále – vo veľkej zasadačke Mestského úradu Poprad.  
 Avšak nariadením vlády, ktoré vstúpilo do platnosti tento týždeň, sa v rámci 
protipandemických opatrení zakázali všetky hromadné podujatia. Organizátori preto 
zabezpečili online premietania, a tak môžete filmy sledovať odkiaľkoľvek. Vstupenky si 
môžete zakúpiť na stránke mfhf.sk, kde nájdete aj program na celý festival a všetky 
potrebné informácie.

 Režiséra Adama Lisého skalným fanúšikom MFHF netreba predstavovať dvakrát. 
Vlani mali diváci možnosť pozrieť si jeho dokument Volanie diaľok, v ktorom priblížil pokus 
trojice kamarátov prebehnúť náročnú Cestu hrdinov SNP v rekordnom čase.

Krok po kroku, až do cieľa

Online? Ako? Prečo?
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