
POPRAD
Vlastnoručne vyrobe-

né šperky z prírodných 
materiálov predstavila 
v Tatranskej galérii 
v rámci Medzinárodné-
ho dňa múzeí a galérií 
popradská rodáčka Iza-
bela Štefunková.

Aj keď jej súčasným 
domovom je Viedeň, 
Poprad bol po Prahe 
a Hradci Králové tretím 
mestom, kde prezento-
vala svoju novú tvorbu. 
Rôzne šperky vyrábala 
ešte ako študentka 
pre svoje kamarátky. 
S módou a módnymi 
doplnkami bol spojený 
aj jej doterajší život. Ako 
expertná módna mana-
žérka precestovala veľký 
kus sveta. „Vyštudovala 
som medzinárodný ob-
chod, posledných osem 
rokov som robila pre 
jednu módnu rakúsku firmu. 
Hovorím ôsmimi jazykmi, a tak 
mi firma dala na starosť celý 

Tvorbou šperkov si Izabela plní svoj sen

svet. Tristo dní v roku som bola 
na cestách, v lietadlách, hote-
loch. Pred dvanástimi rokmi mi 

zomrela mamka 
a pred dvomi rokmi 
otec. Vtedy som si 
povedala, že život 
je krátky na to, aby 
sme sa hnali za nie-
čím a neuskutočnili 
svoje sny,“ opisuje 
svoju cestu k vlast-
nej značke Jewel 
Your Life Izabela 
Štefunková. Pred 
dvomi rokmi tak 
začala premýšľať 
o vlastnej firme. 
Pred tromi me-
siacmi, presne 1. 
februára, na svoje 
narodeniny, ako 
podotýka, aby jej 
to prinieslo šťastie, 
firmu založila. Me-
dzitým ešte vyces-
tovala na niekoľko 
týždňov do Ame-
riky a Kanady, kde 
nakupovala materi-

ály. „Mám veľmi rada prírodu, 
kvety, mušle, rada plávam, tak 
mi prišlo prirodzené robiť šper-

ky z týchto materiálov. 99 per-
cent materiálov sú prírodné veci 
– pravé petalky z ruží, orchideí 
zaliate do živice alebo striebra, 
aby si zachovali tvar, mušle, 
perly. Chcem doniesť niečo, čo 
nie je na každom rohu. Väčšina 
vecí je unikát a všetky ich ro-
bím ručne,“ dodáva popradská 
rodáčka. Medzi jej šperkami sú 
aj drahšie originály za niekoľko 
stoviek eur, ale aj také, ktoré 
si môže dovoliť hádam každá 
pracujúca žena. K finančne 
nákladnejším patria napríklad 
šperky s tahitskými perlami. 

Izabela Štefunková má za 
sebou už aj prvé úspechy. Na 
medzinárodnej dizajnérskej 
súťaži v Londýne sa jej šperky 
dostali medzi dvadsať najhod-
notnejších. 

Minulý týždeň jej šperky 
mohli vidieť aj Košičania na 
veľkej módnej prehliadke 
s Andreou Verešovou. V júni ju 
čaká výstava vo Viedni a po nej 
bude nasledovať sen všetkých 
módnych tvorcov – Paríž.         
                                             (mna) 


