ŽIVOTOPIS
Osobné informácie:
Meno / Priezvisko:
Sídlo:
IČO:
Telefón:
E-mail:

JUDr. ZUZANA FABIANOVÁ, Ph.D.
Štúrova 27, 040 01 Košice, Slovenská republika
42406919
+421944024155
fabianova@fabianova.sk

Pracovné skúsenosti:
03/2015 – súčasnosť Advokátka - Košice, Slovenská republika
- členka Slovenskej advokátskej komory, č. licencie: 7011
- komplexné právne poradenstvo vo všetkých odvetviach práva,
so zameraním na obchodné právo, občianske právo, pracovné
právo, právo duševného vlastníctva, IT a právo elektronických
komunikácií
- zastupovanie v konaní pred súdmi a správnymi orgánmi,
príprava návrhov na začatie konania, vyjadrení, riadnych, aj
mimoriadnych opravných prostriedkov
- spracovanie ústavných sťažností na Ústavný súd Slovenskej
republiky a sťažností na Európsky súd pre ľudské práva
2009 – 02/2015

Advokátsky koncipient - advokátska kancelária
JUDr. Peter Kerecman, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice
- príprava právnych dokumentov, zmlúv, obchodnoprávnej
dokumentácie, vypracúvanie právnych analýz a stanovísk,
poradenstvo pri zakladaní obchodných spoločností a zmene
registrácie, poradenstvo v oblasti konkurzného konania
- zastupovanie v konaní pred súdmi, príprava návrhov na začatie
konania, vyjadrení, riadnych a mimoriadnych opravných
prostriedkov

2008

Právny asistent – advokátska kancelária Procházka Randl Kubr, Praha

-

právne analýzy, príprava právnych rešerší a dokumentov
v oblasti práva nehnuteľností, obchodného, finančného práva
a práva duševného vlastníctva, spolupráca na komplexných
obchodných transakciách

2008

Dobrovoľnícka činnosť pre Český helsinský výbor, Praha

2006

Odborná stáž – okresná prokuratúra Prešov

Vzdelanie:
2004 - 2009

Karlova univerzita v Prahe, Právnická fakulta
magisterský študijný program – právo a právna veda

2012

Karlova univerzita v Prahe, Právnická fakulta
vykonanie štátnej rigoróznej skúšky v odbore trestné právo
– udelený titul JUDr.

2009 - 2014

Karlova univerzita v Prahe, Právnická fakulta
Ph.D. študijný program v odbore občianske právo (vrátane občianskeho
práva procesného, rodinného práva a práva duševného vlastníctva)

Anglicky - pokročilý (medzinárodný certifikát FCE – B2)
Rusky - pokročilý (národný certifikát Ministerstva Ruskej
Federácie – B2)
- 07/2007 – jazykový kurz ruského jazyka v Národnom
Puškinovom inštitúte ruského jazyka v Moskve na základe
medzivládnej dohody medzi Českou republikou a Ruskou
federáciou
Nemecky – pasívne

Jazykové znalosti:

Publikačná činnosť:
 Článok Odklon od zásady rovnosti podielov pri vyporiadaní bezpodielového
spoluvlastníctva manželov, Bulletin slovenskej advokácie č. 9/2014 (ocenený 1.
miestom v publikačnej súťaži Bulletinu slovenskej advokácie za rok 2014)
 Článok Garancie vyplývajúce z práva na rešpektovanie rodinného života v
prípade odňatia dieťaťa jeho rodičom v rozhodovacej činnosti Európskeho súdu
pre ľudské práva, Justičná revue č. 5/2014
 Článok Odnětí možnosti realizovat právo na rodinný život jako žalovatelné
porušení osobnostních práv, Právní rozhledy č. 15 - 16/2013
 Článok Žaloba na ochranu osobnosti v případě zásahu do práva na rodinný život,
Rodinné listy č. 10/2013
 pravidelná publikačná činnosť pre Bulletin slovenskej advokácie
Vodičský preukaz:

B

