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Osobné údaje           Katarína Ižoldová 

                                          Tepličná 346/6 
                                          93523 Rybník okr. Levice 
Tel. kontakt                     +421 918 405 711 
e-mail                               pedikuraizoldova@gmail.com 

Dátum nar.                      24.7.1986 

Vzdelanie                         2001 Stredná umelecká škola Ladislava Bielika, Levice (Dámske odevy) 
                                              2007 Stredná umelecká škola Ladislava Bielika, Levice (Obchod, podnikanie                                                               
                                              v remeslách a službách ) 
 

Pracovné skúsenosti 
 
7/2018                            ZSČO-Pedikér 
2011-2016                     Slov-matic spol.s.r.o –zotpovedná vedúca prevádzky  
2011                               Gasthof Bruggerwirt, Anterselva di Mezzo,Bolzano-práca v hotely  

2010 Franco Ruggiu – export palivového dreva - osobná asistentka, 
fakturant 

 
Kurzy a školenia v pedikúre 
 
2/2018                             Rekvalifikačný kurz Pedikér/Pedikérka akreditovaný MŠ ,                                  
                                          Akadémia vzdelávania(Levice) lektor- pedikér  Eva Šipekiová 
6/2018                             Ošetrenie zarastených nechtov , Centrum pedikúry  s.r.o. 

6/2018 Šponovanie nechtov šponami ROSS FRAESER, Centrum 
pedikúry, s.r.o. 

7/2018                             Prístrojová pedikúra, Centrum pedikúry s.r.o. 
8/2018                             Využitie okluzívnych zábalov v pedikúre, Centrum pedikúry s.r.o. 
9/2018                             Nechtová protetika- sklolaminátová sieťka, ELLEN education&care 
                                          s.r.o 
1/2019                             Ošetrovanie mykotických nechtov a PACT terapia v pedikérskej praxi 
                                          Centrum pedikúry s.r.o. 
3/2019                             Výroba individuálnych korektorov, Centrum pedikúry s.r.o. 
6/2019                             Protetika nechtov, PEDANTE s.r.o. 
9/2019                             Šponovanie zarastajúcich nechtov, PODOFIX, PODOSTRIP,  
                                          PEDANTE s.r.o 
9/2019                             Ošetrenie diabetikov v pedikúre, Centrum pedikúry, s.r.o. 
1/2020                             Spôsoby ošetrenia kurieho oka, Eva Mrázová, SALÓN EVA 
2/2020                             Podologické minimum, Centrum pedikúry s.r.o. 
9/2020                             Ošetrenie zarastených nechtov - TITÁNOVÁ NIŤ, Svetlana Raykhman 
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                     Práca pedikéra ma neskutočne napĺňa. Je to povolanie, kde nikdy nerobíte to isté. Mám 

možnosť na sebe pracovať a rozvíjať svoje vedomosti prakticky celú kariéru. Medzi moje obľúbené 

úkony patria ošetrenia zarastených nechtov. Zúčastňujem sa školení  a edukujem klientov, aby sme 

spoločne došli do úspešného cieľa. Tým, že som sa stala matkou, mám možnosť  nazrieť ako matka na 

problémy detského plochonožia. Preto sa v tejto dobe intenzívnejšie venujem problematike vbočenia 

pätnej kosti, či už valgózneho alebo varózneho. Sledujem vývoj a predaj rôznych ortopedických 

pomôcok na trhu. V praxi sa mi ukazuje, že problematika rehabilitačných cvičení je tu najdôležitejšia.                                                                                                                                                                        

Mám rada výzvy, preto som prijala ponuku na post tajomníka Slovenskej podologickej spoločnosti, 

o.z.. Myšlienka spoločnosti spájať pedikérov a podológov, vytvorenie jednotných hygienických 

postupov a tvorba učebného odboru podológie, mi je blízka. Preto som rada, že môžem byť jej 

súčasťou. A zároveň prispieť svojou troškou k jej napredovaniu.   

 
 
 
 
 
                                                                                                                       Katarína Ižoldová 
 
 
                                                                                            
 
                                            
                                
                                       
  

 

 

 

 

                       


