
OZ Klub podnikavých žien  Prešov, Reimanova č. 9, Prešov 

Zápisnica 

Zo 6. stretnutia projektu Úplne od začiatku a samostatne“  zo dňa 08.08.2013 

      

Prítomné: podľa prezenčnej listiny 

Prednášajúca: p. Eva Kohútová, podnikateľka, výroba šperkov 

Program: 

1. Otvorenie, predstavenie podnikateľky a jej skúseností 
2. Prezentácia k činnosti „ Šperkovanie“, teória a prax 
3. Diskusia  spojená s praktickou ukážkou   
 

K bodu 1 – Privítanie prítomných účastníčok, privítanie  a predstavenie podnikateľky /lektorky, ktorá sa už dlho 

venuje ručným prácam, medzi ktoré patrí  aj výroba šperkov. V krátkosti predstavila svoju cestu k podnikaniu, 

hlavne  spôsob a dôvod výberu predmetu podnikania. 

K bodu 2 – Lektorka v krátkosti odprezentovala uvedený predmet podnikania, jeho zadefinovanie v legislatíve, 

nároky na jeho vykonávanie ( priestor, nástroje, materiál, pomôcky) s odhadom na vstupné náklady a priebežné 

náklady. Taktiež prítomné dámy oboznámila s procesom reklamy, marketingu a spôsobom komunikácie 

s klientelou, resp. jej vyhľadávanie.  Prezentovala svoju prácu aj ukážkami a vzorkami, kde zároveň uviedla, že 

práve takáto práca je  aj výbornou formou relaxu, odpútava našu myseľ od rôznych problémov a naviguje naše 

myslenie úplne novým smerom.  Hlavnou úlohou bolo pochopiť základy prípravy návrhu, rozkreslenie postupu, 

materiálu a vopred nacenenie výrobku. Teoretická časť bola priebežne sprevádzaná aj praktickou ukážkou 

výroby šperku ( kombinácia farebnej bižutérie/skla a tenkého drôtu). Počas rozhovoru bola prezentovaná aj 

ďalšia činnosť – tkanie/práca s krosnami, ktorej prvky sa využívajú aj pri výrobe šperkov z textilu, resp. nitý 

a špagátov. Ručná práca je o trpezlivosti, fantázii a zručnosti, ale netreba sa nechať odradiť prvým neúspechom.  

K bodu 3 – Diskusia – spätná väzba. Každá z účastníčok si za asistencie lektorky vyrobila vlastný šperk/prívesok 
a tak si mala možnosť odskúšať základné zručnosti ( fantáziu, manuálnu zručnosť, prácu s drobnými predmetmi 
a i.).  Cieľom bolo aj motivovať účastníčky k zamysleniu sa  nad vlastnými zručnosťami a schopnosťami a vybrať 
to, v čom ich aj okolie obdivuje a podporuje. 
Nasledujúce stretnutie sa uskutoční 05.09.2013 od 16:00 hod. v priestoroch ZZŽ MyMamy /  
 
V Prešove , 8.8.2013 
Zapísala: p. Eva Kohútová 
Schválila. P. Ruženka Berežná 
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„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu zamestnanosť 
a sociálna inklúzia“ 


