
 MFHF sa koná v Poprade pravidelne 
druhý októbrový týždeň už od roku 1993. 
Popradský festival je jedným z 26 členov 
Medzinárodnej aliancie pre horský film. Do 
fest ivalovej prehl iadky sa tentoraz 
prihlásilo celkovo 98 filmov z 18 krajín. 
Napokon mali diváci možnosť pozrieť si v 
rámci 13 vysielacích blokov 43 vybraných 
snímok z 15 krajín. Sprievodným podujatím 
2 8 .  r o č n í k a  M F H F  b o l a  v ý s t a v a 
slovenského karikaturistu Vlada Mešára – 
Hory a lesy naše slovenské, ktorá bola 
nainštalovaná v priestoroch popradského 

nákupného centra MAX.
 Po prvý raz v histórii prebiehal formou 
online projekcií, čo ocenilo veľké množstvo 
divákov. Naživo sa premietalo iba prvý 
festivalový deň, a to v Kine Iskra v Spišskej 
Novej Vsi. Napriek výnimočnej situácii sa 
však organizátori tešia, že sa festival mohol 
uskutočniť a že diváci boli spokojní. „Ľudia 
mali možnosť vidieť filmy, ktoré by si pozreli 
na premietacích plátnach tu pod Tatrami, 
no takto si ich aspoň mohli vychutnať aj 
diváci z rôznych kútov Slovenska, ktorí by – 
či už pre pracovné, súkromné alebo iné 
dôvody – sem pricestovať nemohli. Takže 
to bola určite výhoda,“ uviedla riaditeľka 
festivalu Marika Hámor. 
 O výsledkoch 28. ročníka rozhodovala 
trojčlenná porota v zložení: Mária Dutková 
(SK), Jerzy Porębski (PL) a Steve Lichtag 
(CZ), pričom posledný menovaný pre 
aktuálnu pandemickú situáciu do Popradu 
zavítať nemohol, a tak sa do hodnotenia 
zapojili prostredníctvom internetu. Napriek 
tomu, že tento ročník bol o čosi smutnejší a 
chýbala pravá festivalová atmosféra – 
keďže odpadla značná časť sprievodného 
programu, populárne besedy a nestretli sa 
ani partie kamarátov „rovnakej krvnej 
skupiny“ – Marika ho hodnotí pozitívne a je 
rada, že nesklamal, naopak mnohých 
potešil. Tú hneď po záverečných titulkoch 
poslednej snímky tohto roka čaká nový 
kolobeh príprav. Nasledujúci 29. ročník 
Medzinárodného festivalu horských filmov 
sa uskutoční 13. až 17. októbra 2021.

(maš)
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Slovo na záver
 Tohtoročnému festivalu ubiehajú posledné desiatky minút. Päťdňový seriál premietania 
filmov z oblasti horolezectva, lyžovania, ultrabehu, jaskyniarstva či expedícií do 
nepoznaných kútov sveta ponúkol kvalitnú ochutnávku rozmanitých filmárskych pohľadov, 
dobrodružný náboj a nechýbal ani adrenalín.



 Plagát Medzinárodného festivalu horských 
filmov je každoročne originálnym umeleckým 
dielom. Autorom vizuálu 28. ročníka je 
Popradčan Marcel Kupko, ktorého meno sa 
spája napríklad aj s minulým ročníkom. 
 Hlavnou ideou jednoducho pôsobiaceho 
plagátu je stvárnenie prírodnej scenérie 
vysokohorských masívov. Ako uviedol, 
„Svojou farebnosťou má prezentovaný vizuál 
ambície podporovať rôznorodosť všetkých 
kultúr sveta. Motív upriamuje pozornosť na 
k v a l i t n é  š p o r t o v é  v ý k o n y,  v y b r a n é 

kinematografické diela, snahu, vytrvalosť a 
e n e r g i u ,  k t o r ú  f e s t i v a l  d l h o r o č n e , 
fenomenálne a s úspechom (re)prezentuje.“  
 Zvolená farebnosť nie je náhodná. Modrá 
je farbou pokoja, symbolom pokojnej vodnej 
hladiny. Červená je farbou sily a dynamiky. 
Oranžová sa spája s pozitívnymi asociáciami 
ako priateľstvo, radosť. Zmiešaním červenej a 
zelenej vzniká žltá farba, ktorá symbolizuje 
potrebu rozvíjať sa. Biela a čierna predstavujú 
dva extrémne protipóly – teplo a chlad, 
začiatok a koniec.



Porota sa tiež rozhodla udeliť aj ďalšie 
ocenenia. Cenu poroty získal slovenský 
fi lm Nechcený autoportrét, režiséra 
Rastislava Hatiara, za originálne uchopený 
príbeh straty priateľa cez rozhovory 
rea l i zované zv láš tnym au to rským 
spôsobom. Cenu za najlepší krátky film 
získal kanadský režisér Jay Trusler za film 
Nebula, pri ktorom porotu zaujalo hlavne 
umelecké stvárnenie technickej náročnosti 
vzniku originálnej fotografie. Cenu za 
najlepší horolezecký film získal poľský 
režisér Stanisŀaw Berbeka za f i lm 
Dreamland. V tomto prípade trojica 
porotcov ocenila emotívnu výpoveď syna o 
živote a výnimočnosti svojho otca. Druhou 
cenou, ktorú na tohtoročnom MFHF v 
Poprade získal Pavol Barabáš, je cena za 
najlepší dobrodružný film, ktorou porota 
ocenila jeho film Salto je kráľ. Je to príbeh 

výnimočnej partie kamarátov, ktorá ani v 
najextrémnejších podmienkach nestráca 
humor a pozitívnu energiu.
Porota sa rozhodla udeliť aj dve čestné 
uznania. Prvé získal režisér Peter Mortimer 
(USA) a jeho film Reel Rock 14: Štáty podľa 
Joea, za skvele postavený príbeh o 
prepojení životných filozofií rôznych kultúr a 
generácií. Druhé čestné uznanie si z 
Popradu odnáša český režisér Jan 
Šimánek za film Ufo life, ktorý je dokonale 
pravdivou výpoveďou o dráhe vrcholového 
horolezca a jeho rodinnom zázemí.
Už tradične na popradskom festivale 
udeľuje aj Cena diváka, o ktorej rozhodujú 
návštevníci festivalu hlasovaním. Cenu 
divákov si z 28. Medzinárodného festivalu 
horských filmov v Poprade odnáša film 
Nechcený autoportrét režiséra Rastislava 
Hatiara.

Grand Prix si z Popradu odnáša Pavol Barabáš
 Víťazom 28. ročníka a držiteľom Grand Prix Medzinárodného festivalu horských filmov v 
Poprade sa stal slovenský film Everest – najťažšia cesta, režiséra Pavla Barabáša. 
Trojčlenná porota (M. Dutková – S. Lichtag – J. Porębski) v tomto prípade ocenila dokonalé 
dramatické uchopenie príbehu prelezenia najťažšej cesty na Evereste štvoricou 
špičkových slovenských horolezcov. Najväčšia tragédia v dejinách slovenského 
horolezectva je zobrazená cez emócie vedúceho expedície. Talent režiséra umožnil 
citlivým spôsobom poukázať na jej príbeh a následky.  citlivým spôsobom poukázať na jej 
príbeh a následky.



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

 Ani tričkám 28. ročníka Medzinárodného festivalu horských filmov v Poprade nechýba 
nápaditosť a šmrnc. Príjemné farby, pekný dizajn a kvalitný materiál sú tutovka! Ak ešte to 

svoje nemáte a chceli by ste mať, poponáhľajte sa a objednajte si ho
prostredníctvom e-mailu horskyfilmpoprad@gmail.com.

Vybrať si môžete:
* triči s krátkym rukávom pre HORALA (v čoko-hnedom prevedení)

* triči s krátkym rukávom pre HORALKU (v kávovom a koralovom prevedení)
(cena 12.- eur, vrátane poštovného pri úhrade vopred na účet)

* triči s krátkym rukávom pre HORALČIATKA (v smaragdovom a koralovom prevedení)
(cena 10.- eur, vrátane poštovného pri úhrade vopred na účet)

Farebná bodka na záver

 Hoci festival horských filmov má za sebou 28. ročník, prvý raz sa konal online – u divákov 
doma. Tešili sme sa na stretnutia v Poprade, no filmová prehliadka sa tento rok konala v mestách 
po celom Slovensku, dokonca aj v zahraničí. Na dojmy z premietaní sme sa opýtali niekoľkých 
divákov a diváčok: 

  Katarína, Poprad: Filmy som sledovala 
takmer každý deň. Chýbala mi však pravá 
festivalová atmosféra. No čo bolo skvelé – 
mohla som si dať kedykoľvek prestávku a 
zaspať hneď po dopozeraní. S kamarátmi 
sme si spravili filmový večer v komornej 
atmosfére, čo bolo taktiež veľmi milé, prialo 
nám aj upršané počasie. 
 Peter, Jakubany: Festival sme si nenechali 
ujsť ani tento rok. Počas prestávky sme si 
pozreli počasie a vedeli si naplánovať 
program na ďalšie dni – vybrané filmy sme si 
vedeli pozrieť aj neskôr.  
 Renáta, Bratislava: Roky rokúce som 
chodila na MFHF. Vždy som sa tešila, že 
uvidím skvelé filmy, ale vždy to dopadlo 
rovnako – ostala som pred kinosálou pri 
stánku IB Tatry, aby som strávila čo najviac 
času s dobrými priateľmi. Rozprávali sme sa o 
všeličom možnom, ale film som videla možno 
jeden. Teraz prišla korona, ktorá všetko 
obmedzila, ale ako sa ukázalo, MFHF to 
neobmedzilo, možno aj pomohlo. Využila som 

možnosť zakúpiť si permanentku na celý 
festival a sledovať ho z vlastného kresla, 
postele. Okrem nevýhody atmosféry „živého 
kina“ to má ďalšiu výhodu – film si zastavíte, 
púšťate si scény, ktoré sa vám páčia. Festival 
MFHF je jedinečný v tom, že vidíte príbehy, 
zážitky a sny cudzích ľudí, o ktorých možno aj 
divák sníva, ale nemá odvahu, nadanie alebo 
financie, aby si tie sny splnil. A tak sa teší s 
ľuďmi, ktorým sa ich sny zrealizovať podarilo. 
 Laura, Stará Ľubovňa: Bolo to veľmi 
pozitívne, že sme mohli pozerať filmy aj 
napriek aktuálnej situácii. Využili sme to, že 
sme si mohli filmy pozrieť z domu a pauzu sme 
si mohli dať, kedy sme chceli. 
 Anonym: Filmy sme pozerali aj v práci, 
takže sme stihli aj poobedné bloky.  
 Matúš, Zvolen: Pozrel som si viaceré 
filmové bloky, ktoré by som ináč nevidel. Bolo 
to určite výhodou pozerať filmy online, avšak 
dúfam, že ďalšie ročníky sa uskutočnia už aj v 
klasickej forme.

Online anketa o online festivale


