
Ž I V O T O P I S  
 

Meno:  Bc. Božena Brathová 

Narodená: 1970 

 

 

Pracovné skúsenosti: 

 

2012 – 2018 založenie spoločnosti Domekon, s.r.o. a aktívny výkon pedikérskej praxe vo 

vlastnej prevádzke Pedikúra BB  

 

2002 -  2016 Universalpress, spol. s r.o, Myjava  

Pozícia: hlavný ekonóm 

  

2000 - 2001  Roman Řehořek-GENESIS, Myjava 

Pozícia: účtovník 

 

1994 - 2000 Súkromná podnikateľka, hlavné zameranie živnosti – vedenie účtovníctva  

 

1992 - 1994 Nemocnica s poliklinikou Myjava,  Myjava  

Pozícia: zdravotná sestra na Anesteziologicko - resuscitačnom oddelení 

 

1989 - 1992 Nemocnica s poliklinikou Ružinov, Bratislava 

  Pozícia: zdravotná sestra na Anesteziologicko - resuscitačnom  oddelení  

 

 

Vzdelanie: 

 

2011 - Rekvalifikačný kurz pedikúra - manikúra 

 

2006 - 2009  Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, ukončená 

  bakalárskou skúškou  v študijnom odbore verejná správa a regionálny rozvoj 

 

2001 - 2002 Súkromná stredná škola podnikania v Senici, maturitná skúška 

z ekonomických predmetov 

 

1995 - Akadémia vzdelávania Senica, absolvovaná Škola podvojného účtovníctva s 

akreditovanou záverečnou skúškou  

 

1985 - 1989 Stredná zdravotnícka škola Skalica, maturitná skúška v odbore všeobecná 

zdravotná sestra 

 

Doplňujúce vzdelávanie: 

 

2018 -   konferencia Multidisciplinární přístup v péči (nejen) o nohy diabetiků 

    

   odborný kurz Preškolenie na sprejovú prístrojovú pedikúru 

 

doškoľovací kurz Nechtová náhrada protetickým materiálom a 

sklolaminátovou sieťkou 



 

2017 - Odborný podologický deň 2017 so zameraním na aseptické nekrózy – kostné 

exostózy 

 

 seminár Úvod do sveta mikroorganizmov 

 

2016 -  seminár Diabetická noha v praxi pedikéra 

 

 doplnkový kurz Gélové lakovanie v pedikúre 

 

 certifikát z účasti na Odbornom podologickom dni so zameraním na opuchy 

dolnej končatiny, ošetrenie  klienta s ishemickou nohou a lymfedémom 

 

2015 - certifikát z odbornej prednášky Diabetická noha, prednášajúci MUDr.Vladimír 

Hostýn 

 

 kurz Náhrada nechtovej platničky protetickým materiálom UNGUISAN 

 

 odborná prednáška Dermatomykózy v pedikérskej praxi, prednášajúci  

RNDr. Ján Predný 

 

školenie SPARITUAL, vegánska kozmetika v starostlivosti o ruky, nohy a telo 

 

workshop Tréning šponujúcich pedikérov 

 

  certifikát Nechtová korekcia – šponovanie nechtov IMKOR 

 

seminár Diabetická noha v praxi pedikéra 2015  so zameraním na diabetickú 

polyneuropatiu a Charkotovu osteoartropatiu a ich vplyv na život diabetika, 

syndróm diabetickej nohy a prejavy syndrómu diabetickej nohy, ošetrenie 

diabetickej nohy 

 

2014 -  doškoľovací kurz Šponovanie nechtu šponami ROSS FRASER 

 

2013 -  doškoľovací kurz Nechtová protetika 

 

2012 -  doškoľovací kurz Ošetrovanie zarastených nechtov 

  

Ostatné aktivity: 

 

2017 -   odborná prednáška pre Jednotu dôchodcov s názvom Pedikúra a najčastejšie 

komplikácie dolných končatín 

 

2016 -   ocenenie ProntoMan za aktívnu pomoc a poradenstvo v oblasti legislatívnych 

pravidiel pre oblasť profesionálnej pedikúry 

 

 odborná prednáška ku dňu  Deň úcty k starším v spolupráci s diabetologičkou  

MUDr. Alexandrou Slávikovou s názvom Pedikúra u diabetikov a jej špecifiká 

         


