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TLAČOVÁ SPRÁVA 
Bratislava, 3.5.2017 
 
 
 
Glatzová & Co. patrí medzi najlepšie slovenské advo kátske kancelárie 
 
V prestížnej súťaži Právnická firma roka 2017,  do ktorej sa opakovane zapojili všetci významní 
hráči na trhu právnych služieb, získala advokátska kancelária Glatzová & Co. výborné 
umiestnenia hneď v troch sledovaných oblastiach: 
 

Pracovné právo – ve ľmi odporú čaná kancelária 
Právo obchodných spolo čností – odporú čaná kancelária 
Reštrukturalizácia a insolvencia – odporú čaná kancelária 

 
Jiří Sixta, partner dohliadajúci na aktivity kancelárie na Slovensku povedal: „Som veľmi rád, že 
naša snaha o poskytovanie právneho servisu na najvyššej úrovni, bola ocenená aj nezávislými 
odborníkmi z praxe. Veľká vďaka patrí kolegom zo slovenskej pobočky, ktorí majú za sebou 
veľmi úspešný rok.“ 
 
Piaty ročník podujatia Právnická firma roka, ktorý vyvrcholil slávnostným udeľovaním cien dňa 
25. apríla 2017, pripravil právny informačný server Epravo.sk, v spolupráci s prizvanými 
odborníkmi a týždenníkom Trend. 
 
Bližšie informácie o výsledkoch súťaže nájdete na stránke www.pravnickafirmaroka.sk 
 
 
Kontakt pre média: 
Anna Trachtová 
e-mail: anna.trachtova@glatzova.com , tel.: +420 224 401 440 
 
 
****************************************** 
 
Glatzová & Co. poskytuje široké spektrum právno-poradenských služieb na Slovensku 
prostredníctvom bratislavskej kancelárie od roku 2008. 
 
Pod vedením Mgr. Jiřího Sixtu, partnera dohliadajúceho na aktivity spoločnosti na Slovensku, 
sa slovenská pobočka vyprofilovala na stabilnú advokátsku kanceláriu s pevnou klientskou 
základňou a vynikajúcou reputáciou doma, aj v zahraničí. Skúsený tím Glatzová & Co. je s 
podporou odborníkov z pražskej kancelárie, ako aj vďaka dobrej znalosti právneho poriadku a 
podnikateľského prostredia, schopný napĺňať obchodné ciele klientov v kvalite spĺňajúcej tie 
najvyššie štandardy.  
 
Každodenným riadením bratislavskej kancelárie Glatzová & Co. je poverená vedúca 
advokátka, Mgr. Veronika Pázmányová, ktorá v Glatzová & Co. vedie dynamický tím právnikov 
od roku 2015.   
 
Bližšie informácie o Glatzová & Co. nájdete na www.glatzova.com   
 
 


