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Osobné údaje 
  

Priezvisko(á) / Meno(á), tituly Zemková Beáta, JUDr.  
 

Adresa(y) Tr. SNP 59, SK-040 11 Košice-Západ, Slovenská republika  

Telefón(y)  Mobil +421 911 777042  

E-mail(y) zemkova.b@seznam.cz 
 

Štátna(e) príslušnosť(ti) Slovenská republika 
 

Dátum narodenia 7 marca 1974 
 

Prax 
                                                       Od –do 
    Zamestnanie alebo pracovné zaradenie 
 
               Názov a adresa zamestnávateľa 
 
 
                                                     Od –do 
    Zamestnanie alebo pracovné zaradenie 

 
   2018 - doposiaľ 

Odborný konzulant, od 1.2.2019 prednosta 
Činnosti vykonávané v súlade s §17a zákona o meste Košice v platnom znení 
Miestny úrad mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce 
 
 
2015 - doposiaľ 
mediátor 
https://obcan.justice.sk/infosud-registre/-/isu-registre/reg-detail/mediator/mediator_1817 
 

 

Od - do 2007 - 2015  

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie právnik  

Hlavné činnosti a zodpovednosť komplexná právna agenda, zastupovanie pred súdmi, posudzovanie a pripomienkovanie zmlúv, 
vytváranie zmlúv, jednanie s kompetentnými orgánmi štátnej moci, účasť na schôdzach vlastníkov 
bytov a NP, analýza právnych predpisov a dokumentov, nájomné a podnájomné zmluvné vzťahy, 
sociálne byty a ich správa,  zastupovanie záujmov vlastníkov bytov a NP a zamestnávateľa (občianske 
právo– hmotné a procesné,  správne právo, právo sociálneho zabezpečenia,  obchodné právo, pracovné 
právo a iné ), tajomník Škodovej komisie, predseda a podpredseda Zamestnaneckej rady, 2007-2011 
zastupovanie vedúceho oddelenia domovej správy vlastníckych bytov  

 

Názov a adresa zamestnávateľa Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, SK-04001  Košice, 
Slovenská republika 

 

   

Od - do 2002 – 2006    

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie právnik  

Hlavné činnosti a zodpovednosť právnik projektov "Pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi", "Pomoc utečencom a migrantom", 
"Pomoc ľuďom v núdzi" a "Resocializačný program pre ženy" - právne poradenstvo, konzultačná 
činnosť, príprava právnych dokumentov, právnych podaní, zastupovanie pred súdmi a inými štátnymi 
orgánmi, právne vzdelávanie, vedúca dielčej skupiny pre gender otázky a vedúca legislatívneho 
modulu v rámci Equal projektu, participácia na projektoch UNHCR, IOM, MV ČR, ČKCH, DCH 
Plzeň,OCH Kralupy nad Vltavou 

 

Názov a adresa zamestnávateľa ADCH Praha, Londýnska 44, CZ-120 00 Praha 2, Česká republika 
 

 

  

                                                   Od - do   2003 - 2006 
 

 

 Zamestnanie alebo pracovné zaradenie Právnik, právny konzultant  

            Hlavné činnosti a zodpovednosť Riešenie kompletnej právnej agendy, poskytovanie právneho poradenstva   

https://obcan.justice.sk/infosud-registre/-/isu-registre/reg-detail/mediator/mediator_1817
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           Názov a adresa zamestnávateľa Spoločnosť Nathano, s.r.o. Praha, spoločnosť SC Farmat, s.r.o. Praha, spoločnosť 
SC Markant, s.r.o. Praha, spoločnosť SC Kampo, s.r.o. Praha, DCH Plzeň, OCH 
Kralupy nad Vltavou, DCH České Budějovice 
 

 

 

  

Od - do 1999 - 2002   

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie vedúca oddelenia rektora  

Hlavné činnosti a zodpovednosť vedenie tímu pracovníkov oddelenia rektora, komunikácia so zahraničím, spolupráca s médiami, a iné  
Názov a adresa zamestnávateľa Univerzita P.J.Šafárika - Rektorát 

Šrobárova 2, SK-040 01 Košice 1, Slovenská republika 

 

 

  

Od - do 1998 - 1998   

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie právny poradca  

Hlavné činnosti a zodpovednosť právne poradenstvo, príprava právnych podaní a dokumentov, účasť na súdoch  
Názov a adresa zamestnávateľa Kancelária právnej ochrany pre etnické a národnostné menšiny, Hlavná ul. 68, SK-

040 01 Košice, Slovenská republika 

 

 

  

Od - do 2001-2001   

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie Právny poradca  

Hlavné činnosti a zodpovednosť Vymáhanie pohľadávok, príprava právnych podaní, konzultačná činnosť, komunikácia s klientmi  
Názov a adresa zamestnávateľa Spoločnosť Kasolvenzia, s.r.o, Praha, Česká republika 

 

 

  

                                                                                                                                                                                                                                     Od-do                   1994-1994  

Zamestnanie alebo pracovné zaradenie učiteľ  

           Hlavné činnosti a zodpovednosť Výuka nemeckého jazyka žiakov základnej školy  
           Názov a adresa zamestnávateľa Základná škola Košice- Barca, Slovenská republika 

 

 

  

Vzdelávanie a príprava  
 

Od - do 2000 - 2001   

Názov získanej kvalifikácie vysokoškolské vzdelanie - doktor práv  

Hlavné predmety / profesijné zručnosti právo  

Názov a typ organizácie poskytujúcej 
vzdelávanie a prípravu 

Univerzita P.J.Šafárika, Právnická fakulta, Kováčska ul., SK- 040 01 Košice, 
Slovenská republika 

 

 

  

Od - do 1993 - 1999   

Názov získanej kvalifikácie vysokoškolské vzdelanie - magister práv  

Hlavné predmety / profesijné zručnosti právo  

Názov a typ organizácie poskytujúcej 
vzdelávanie a prípravu 

Univerzita P.J.Šafárika, Právnická fakulta, Kováčska ul., SK- 040 01 Košice, 
Slovenská republika 

 

  

 

Osobná spôsobilosť  
 

Materinský(é) jazyk(y) slovenský jazyk 
 

  

 

Ďalší(ie) jazyk(y)   

Sebahodnotenie  Porozumenie Hovorenie Písanie  

Európska úroveň (*)  Počúvanie Čítanie Ústna interakcia Samostatný ústny 
prejav 

  

anglický jazyk  C1  
Skúsený 

používateľ  
B2  

Samostatný 
používateľ  

B2  
Samostatný 
používateľ  

B2  
Samostatný 
používateľ  

B2  
Samostatný 
používateľ  

 

nemecký jazyk  B2  
Samostatný 
používateľ  

B2  
Samostatný 
používateľ  

B2  
Samostatný 
používateľ  

B2  
Samostatný 
používateľ  

B2  
Samostatný 
používateľ  

 

český jazyk  C2  
Skúsený 

používateľ  
C2  

Skúsený 
používateľ  

C2  
Skúsený 

používateľ  
C2  

Skúsený 
používateľ  

C2  
Skúsený 

používateľ  
 

ruský jazyk  
B1  

Samostatný 
používateľ  

B1  
Samostatný 
používateľ  

B1  
Samostatný 
používateľ  

A2  
Používateľ 
základného 

jazyka  
A2  

Používateľ 
základného 

jazyka  

 

poľský jazyk  
A2  

Používateľ 
základného 

jazyka  
A2  

Používateľ 
základného 

jazyka  
A1  

Používateľ 
základného 

jazyka  
A1  

Používateľ 
základného 

jazyka  
A1  

Používateľ 
základného 

jazyka  

 

 (*) Úroveň podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (CEF)  
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Sociálne zručnosti a kompetencie tímový duch, výborná schopnosť sa adaptovať na multikulturálne prostredie - práca 
v zahraničí, s cudzincami, národnostnými a etnickými skupinami, dobré 
komunikačné schopnosti 

 

 

  

Organizačné zručnosti  schopnosť viesť tím a pracovať v tíme, skúsenosti so školením pracovníkov, 
prednášková činnosť 

 

 

  

Počítačové zručnosti a kompetencie dobrá znalosť nástrojov Microsoft Office, Aspi program, základná znalosť 
grafických programov, internet 

 

 

  

Ďalšie zručnosti a kompetencie a 
záujmy 

Šport, umenie, cestovanie, literatúra, fotografovanie, kultúra, turistika 
 

 

  

Vodičský(é) preukaz(y) kategória B 
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Doplňujúce informácie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kurzy, odborné semináre: 

 2019 manažérske vzdelávanie prednostov, Podbanské, APUMS 

 2019 odborný seminár – základné fungovanie obec, SOTAC, Košice 

 2017, 2018 ETP vzdelávacie programy – oblasti rómska problematika, cudzinecká 
problematika  

 2016, 2017, 2018 absolvované odborné vzdelávanie pre mediátorov  

 2015, odborná príprava na skúšku správca konkurznej podstaty, Akadémia 
konkurzného práva, Košice 

 2015, Vysoká škola Danubius, osvedčenie o získanom vzdelaní – mediátor s 
právnickým vzdelaním  

 2012, kurz prvej pomoci, Košice 

 2011, odborný právny seminár – zákon o ochrane osobných údajov, zverejňovanie 
a sprístupňovanie informácií - Košice 

 2006, prednášková činnosť Brno, Praha – ERF projekt 

 2006, odborná konferencia Španielsko, Equal, medzinárodné stretnutie partnerov z 
Nemecka, Českej republiky, Talianska a Španielska 

 2006, bezpečnostné školenie, Letiště Praha Ruzyně 

 2006, Kladno, ČR, odborná konferencia, schopnosť týmovej spolupráce, Equal 
projekt 

 2005, Praha, ČR, odborná konferencia, projekt Phare – boj proti všetkým formám 
obchodovania s ľuďmi 

 2005, pozvanie do expertnej skupiny v súvislosti s realizáciou boja proti všetkým 
formám obchodovania s ľuďmi, Južná Kórea /zaslaný odborný draft/ 

 2005, USA, Department of State /Washington DC, New York, San Diego CA, Seatle 
Washington, Miami Florida, Naples Florida, Sacramento CA, účastník 
medzinárodného európskeho programu /člen expertnej skupiny, zastúpenie z 
jednotlivých európskych krajín/ 

 2004, Praha – Ministerstvo spravodlivosti – odborný seminár „Azylová procedúra v 
Českej republike“ – výsledok odborná publikácia vydaná UNHCR 

 2004, Červená nad Vltavou, ČR, odborný seminár, oblasť prevencie kriminality 

 2004, Nemecko, Dusseldorf – medzinárodný odborný seminár 

 2002, Rakúsko, Viedeň - seminár – azylové a cudzinecké právo 

 2001, Koblenz-Landau, Nemecko – odborný seminár o informačnom systéme v 
oblasti ľudských zdrojov 

 1995, Poľsko, Lodz, Univerzita Lodz, odborný seminár o práve EU, základný kurz 
poľského jazyka 

 1993, Bayreuth, Nemecko, Universitat Bayreuth, kurz nemeckej právnickej 
terminológie a verejnej správy 

 1992, Košice, Slovensko, Inštitút obchodu a cestovného ruchu, Mlynská 14 Košice,  
odborný pracovník v cestovnom ruchu  

iné 
  2017, 2018- účinkovanie v odbornej relácii vo Východoslovenskej TV – Právo v praxi 
  2017, 2018 – účasť na odborných seminároch ETP 
  2016- 2016 - predseda volebnej komisie – voľby do NRSR 

2014 – 2018 poslanec Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Západ 
2013 – 2015 podpredseda Zamestnaneckej rady v BPMK, s.r.o. 
2012- doposiaľ člen dozornej rady nadácie pre výskum rakoviny v Českej republike 
2011 –2015 člen dozornej rady neziskovej organizácie Nostra Via, n.o. 
2010 –2010 člen redakčnej rady Košický žurnál   
2009 – 2013  predseda Zamestnaneckej rady v BPMK, s.r.o. 
2009-2015 zástupca zamestnancov pre BOZP v BPMK, s.r.o. 
2006 –2008 riaditeľka neziskovej organizácie Justice for all, n.o.  
2002-2006 prednášková činnosť pre stredné školy a pre študentov Právnickej fakulty Univerzity 
Karlovej v Prahe 
1996-1999 členka Akademického senátu Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach 
1995-1997 členka študentskej organizácie Elsa 

 

 


