
 
 

 
 
 
 

                                                                                           

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

SPRÁVA PRE MÉDIÁ 
 

Študenti masmediálnych štúdií na Filozofickej fakulte UPJŠ 

v Košiciach predstavia verejnosti svoj dokumentárny film 
 

Najznámejšie literárne vraždy optikou vysokoškolákov – diplomanti sfilmovali osudy 

Oidipa, Tristana a Izoldy, Othella a Desdemony či študenta Rodiona Raskoľnikova 
 

 KOŠICE 9. DECEMBRA 2016 

 

Filmový projekt s názvom Vraždy v literatúre (Od staroveku po realizmus) je zaujímavý 

autorský koncept, ktorý realizovali študenti 5. ročníka masmediálnych štúdií na Filozofickej 

fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (FF UPJŠ) v Košiciach. Po náročnej výrobnej fáze sa 

dočká slávnostnej premiéry, ktorá sa uskutoční v pondelok 12. decembra 2016 o 13:30 hod. 

v priestoroch Historickej auly Rektorátu UPJŠ na Šrobárovej 2 v Košiciach. 

Prvé verejné predstavenie filmu je vyvrcholením dôkladnej odbornej prípravy, nakrúcania 

v interiéroch aj exteriéroch a náročnej postprodukcie. Výrobný štáb pracoval na projekte viac 

než rok. Študenti si aktívne vyskúšali všetky druhy činností, ktoré sú súčasťou profesionálneho 

filmového natáčania, hoci neštudujú filmovú tvorbu. 

„Potenciál našich študentov je naozaj veľký, väčšinou ho stačí len naštartovať a usmerniť. 

Pri príprave a realizácii filmu mohli zúročiť teoretické vedomosti a praktické schopnosti, ktoré 

počas štúdia nadobudli,“ konštatuje zadávateľka projektu a odborná konzultantka Mgr. Markéta 

Andričíková, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ. 

Počas nakrúcania museli v amatérskych podmienkach riešiť situácie, na ktorých v reálnych 

filmových podmienkach participuje tím špecialistov, ako napríklad v scéne z poviedky Zradné 

srdce, kde ako rekvizitu použili bravčové srdce, ktoré obalili v umelej krvi. 

„Na prípravu krvi sme vyčerpali veľké množstvo potravinárskeho farbiva. To sme zmiešali 

s vodou, zlatým klasom, sójovou omáčkou a balzamikovým octom a túto zmes sme napokon 

varili. Má to skvelú arómu,“ spomína so smiechom študentka Františka Ihnátová. 

 

Prijmite pozvanie do sveta literatúry a odkryte tajomstvá lásky a nenávisti, žiarlivosti 

a intríg! 

 

Premiéra filmu Vraždy v literatúre sa koná pod záštitou Katedry slovakistiky, slovanských 

filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Za podporu ďakujeme dekanke 

Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. PhDr. Oľge Orosovej, CSc. 

 

 



 V PRÍPADE ZÁUJMU O PODROBNEJŠIE INFORMÁCIE KONTAKTUJTE: 

 

Mgr. Markéta Andričíková, PhD. 

zadávateľka projektu a odborná konzultantka 

marketa.andricikova@upjs.sk, 0903 647 096 

 

Bc. Veronika Rusnáková 

vedúca výroby, asistentka strihu 

veron.rusnakova@gmail.com, 0915 507 408 

 

Bc. Nicol Sabolová 

spoluautorka scenára, vedúca strihu 

sabolova.nicol@gmail.com, 0915 361 578 

 

Bc. Petronela Vavreková 

asistentka strihu, asistentka produkcie 

p.vavrekova@gmail.com, 0917 864 408 

 

 

 WEBOVÁ STRÁNKA: 

 

http://vrazdyvliterature.wixsite.com/movie 
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