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Účinkujú: Viktor Beránek, Jan Červinka,  Zoltán Demján, Ivan Fiala, Róbert Gálfy, Leoš Chládek, Gejza 

Haak, Michal Orolin, Leopold Páleníček, Jaromír Stejskal, Vlastimidl Šmída, Ivan Urbanovič, Ľudovít 

Záhoranský 

 

Pavol Barabáš o filme: 

„Pri návrate z prvej expedície na osemtisícovku vítal horolezcov prezident a celá republika ich vnímala 

ako hrdinov. Prečo sme kedysi v Himalájach udávali trend? Bola to práve sila kolektívu, ktorá dokázala 

aj nemožné? Alebo možnosť dostať sa za hranice komunistického Československa? Dnes už nie je 

problém vycestovať do Himalájí a napriek tomu už v Himalájach neudávame trend. Prečo? Cez výpovede 

jednej generácie horolezcov zmapujeme vízie ľudí, ktorí šli za svojimi snami a dokázal nimi nadchnúť 

nielen seba..." Pavol Barabáš 



 

SYNOPSA 

Slovenské himalájske horolezectvo zaznamenalo ku koncu minulého storočia svetové výkony, ale i pády. 

Pozrime sa na jeho vývoj v dokumentárnom filme Vábenie výšok cez pohľad jednej horolezeckej 

generácie, ktorá nás prevedie od začiatkov horskej služby v Tatrách, cez prvé expedície až po odvážne 

myšlienky smerujúce na najvyššiu horu sveta. 

 

O FILME 

Ivan Gálfy zanechal výraznú stopu. V tatranskej žule, vo svetových veľhorách, v srdciach a pamätiach 

ľudí. Ivan Gálfy stál pri zrode Horskej služby, ktorej úroveň neskôr ako náčelník pozdvihol na európsku. 

Stal sa priekopníkom slovenského expedičného horolezectva, jeho výprava z roku 1971 na Nanga Parbat 

bola prvou úspešnou výpravou na osemtisícovku z východného bloku. Po nej viedol expedície na šesť 

ďalších. Vďaka nemu sme patrili medzi svetovú himalájsku elitu. V Tatrách urobil okolo 700 horolezeckých 

výstupov. Od roku 1954 pracoval v Horskej službe. Bol československým reprezentantom v horolezectve, 

predsedom Trénerskej rady Československa i predsedom Československého horolezeckého zväzu. Od 

roku 1976 vykonával funkciu ústredného náčelníka Horskej služby na Slovensku a to až do zdravotnými 

problémami vynúteného odchodu na dôchodok v roku 2001. 

Mount Everest - najvyšší vrch našej planéty. Pre niekoho len číslo v štatistike a miesto na mape. Pre 

iného všetko. Život i smrť. Muž, ktorý stál ako prvý na Evereste, v tom má jasno: "Mierte vysoko, v ľahkom 

víťazstve je málo statočnosti." Edmund Hillary.  Film je svedectvom o nenaplnených snoch preliezť 

najťažšiu stenu Mount Everestu. V troch náročných expedíciách sa odohrali prelomové udalosti, ktoré 

vyvrcholili v najtragickejšie okamihy slovenského horolezectva. S odstupom času sa pokúsime zhodnotiť 

snaženie Slovákov na najvyššej hore sveta a zrekonštruovať ich príbeh. 

 

 

 

 



O REŽISÉROVI 
Pavol Barabáš je autor širokej škály horských a dobrodružných filmov. Nakrúcal v neprístupnej divočine, 

dravých riekach, na ľadových štítoch i hlbokých jaskyniach ďaleko od civilizácie. Rád vyhľadáva príbehy, 

v ktorých sa človek dostáva až za hranicu svojich možností. Fascinuje ho každé stretnutie s cudzou 

kultúrou. Priťahujú ho územia tibetského budhizmu, ale i prírodných ľudí ukrytých hlboko v džungli. Jeho 

filmy sú o tom, ako by sa človek mal správať k tejto Zemi.  

Má za sebou niekoľko objavných expedícií, od nájdenia civilizáciou nedotknutých ľudí doby kamennej v 

pralesoch v Novej Guiney, cez spoluobjavenia megajaskyne na stolovej hore Chimantá až po 

absolvovanie prvého prechodu Ellsworthovho pohoria v Antarktíde. Pešo dosiahol Severný i Južný pól, 

žil s Pygmejmi v Kongu, prešiel najťažší kaňon sveta Trou de fer. Za svoje filmy dostal množstvo ocenení 

po celom svete.  

 

Filmografia (výber):  

Vábenie výšok 100´ (2017), Sloboda pod nákladom 55´ (2016), Suri 65´ (2015), Žiť pre vášeň 60´ 

(2014), Polárnik 55´ (2014), Hľadači tieňa 32´ (2013), Stopy na hrebeni 53´ (2013), Príbehy tatranských 

štítov 5x30´ (2011, 2012, 2013), Pygmejovia – deti džungle 52´ (2011), Trou de fer – železná diera 55´ 

(2011), Mongolsko – v tieni Džingischána 61´ (2010), Tajomstvo podzemia 15´ (2009), Bhutan – 

hľadanie šťastia 33´ (2008), Everest - juzek psotka 26´ (2008), Carstensz – siedma hora 44´ (2008), 

Neznáma Antarktída, 40´ (2007) , Vysoké Tatry – divočina zamrznutá v čase 52´ (2007), Tepuy - cesta 

do stredu Zeme 63´ (2007), Premeny Tatier 13´ (2006), Pururambo 54´ (2005), Amazonia Vertical 63´ 

(2004), Tatry mystérium 11´ (2003), Omo – cesta do praveku 68´ (2002), Mustang 28´ (2001), Expedícia 

Sibír 36´ (2001), Tajomné Mamberamo 65´ (2000), 118 dní v zajatí ľadu 57´ (1998), 80 metrov pod 

vrcholom 52´ (1997), Budhistický Ladakh 20´ (1996)  

 

Vybrané ocenenia:  

Z množstva medzinárodných ocenení si režisér veľmi váži Cenu Medzinárodnej aliancie horských filmov 

za svetový prínos a kameramanskú prácu v dokumentárnom filme s vysokohorskou, horolezeckou a 

objaviteľskou tematikou v extrémnych častiach sveta a z domácich ocenení národnú cenu Slnko v sieti.  

Všetky získané ocenenia nájdete na: http://www.k2studio.sk/k2studio/ocenenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.k2studio.sk/k2studio/ocenenia


KONTAKT 

 
K2studio  

Venuje sa hlavne tvorbe dokumentárnych filmov s tematikou o hľadaní, objavovaní a nachádzaní vzácnych miest 

na našej planéte ale i tvorbe dokumentov z prostredia Slovenska. 

 

Asociácia slovenských filmových klubov  

Občianske združenie, ktoré od r. 1993 zastrešuje a metodicky usmerňuje činnosť filmových klubov na Slovensku 

je zároveň najväčším distribútorom artovej kinematografie; titulov zlatého fondu svetovej kinematografie a 

súčasnej slovenskej a českej hranej, dokumentárnej a animovanej tvorby. Prináša do kín každý rok takmer 40 

celovečerných filmov. Je hlavným organizátorom dvoch najväčších putovných filmových podujatí v SR – 

Medzinárodný filmový festival FEBIOFEST a prehliadka PROJEKT 100. ASFK sa venuje vzdelávaciemu 

projektu Filmy pre školy a Filmový kabinet deťom. Spoločne so SFÚ vydáva jediný filmologický časopis na 

Slovensku Kino-Ikon a ďalšie filmové publikácie. Pravidelne dvakrát do roka organizuje programovacie semináre 

dramaturgov a zástupcov filmových klubov. ASFK je držiteľom mnohých domácich ocenení za distribúciu a 

národných cien Slnko v sieti.  

  

PRODUKCIA  

K2studio s.r.o.  

Oráčska 18   

Bratislava - Rača,  831 06 

Slovak Republic  

www.k2studio.sk  

k2@k2studio.sk   

DISTRIBÚCIA  

Asociácia slovenských filmových klubov  

Brnianska 33  

Bratislava   

811 04 Slovak Republic 

www.asfk.sk  

asfk@asfk.sk  

  

PR pre film Vábenie výšok  

Martina Pašteková  

Asociácia slovenských filmových klubov  

 +421 (0) 904 573 237  

 pastekova@asfk.sk  

  

TRAILER  

https://www.youtube.com/watch?v=BT1NI1JTZ08  

  

DISTRIBUČNÝ LIST  

http://asfk.sk/film/vabenie-vysok    

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BT1NI1JTZ08
http://asfk.sk/film/vabenie-vysok
http://www.asfk.sk/film/sloboda-pod-nakladom
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