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Meno a priezvisko: Miroslava Golenovská 

Adresa: Podhorany 64, 082 12 Kapušany 

Typ zamestnania: študentka VŠ 

Kontakt: + 421 907 493 930 

E-mail: schatzi007@azet.sk 

web stránka: www.miroslavagolenovska.webnode.sk  
 

Približne 1 a pol roka sa mladá študentka Mirka venuje výrobe šperkov. Je to koníček, ktorý ju napĺňa 

a ktorý jej umožňuje kreatívne využiť svoje nápady. Začiatok jej tvorby začal vtedy, keď jej sestra prišla 

z Nemecka a priniesla 2 vrecúška zničených šperkov z rôznych tvarov guličiek. Keď to vysypala z vrecka, 

hneď vedela, čo z toho vytvorí. Lenže problémom bolo to, že nemala dostatok komponentov na výrobu 

šperkov a ani nevedela, odkiaľ ich má zohnať. Tak na istý čas svoju tvorbu ukončila so smútkom v očiach. 

No raz v jeden pekný deň natrafila na obchod, ktorý jej ukázal cestu ako ísť ďalej pri výrobe jej šperkov. 

Najprv si kupovala komponenty na prstene a háčiky na náušnice, ktoré vyrábala z látky a zo stužiek. 

Neskôr sa jej začali páčiť brošne a čelenky s pierkami. Postupne svoju výrobu rozšírila o náušnice, 

náhrdelníky, náramky a prstene z rôznych druhov koráliek, pierok, retiazok, kamienkov a drôtu. 

Najnovšie objednáva kamienky Swarovski element, ktoré spája a dáva im konečnu úpravu. Objednáva aj 

náramky, retiazky a prívesky zo striebra. 

Jej hnacím motorom sú pochvaly od rodiny, priateľov a známych, a  tak má vždy väčšiu chuť vytvoriť 

niečo nové.  

Jej bižutériou vždy zaujme spolužiačky v škole alebo kamarátky z okolia, ktorým sa jej práca páči. Má aj 

záujemcov, ktorí si ju našli na stránke miroslavagolenovska.webnode.sk alebo na Mirka Bizuteria na 

faceboku. Svoje výtvory daruje svojim kamarátkam pri príležitosti rôznych osláv a vie, že svojím 

darčekom nič nepokazí.  

Vie si predstaviť aj to, aby s výrobou takýchto šperkov raz aj podnikala, lebo ju to veľmi baví a vie, že 

záujem o jej šperky by bol vždy. Veď kde je šperk, tak tam je žena a kde je žena tam je muž, ktorý chce 

ženu potešiť.  

 

 

http://www.miroslavagolenovska.webnode.sk/
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