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Rodinné
firmy

Nový seriál HN o najznámejších, najzaujímavejších, ale i neznámych, no o to
inšpiratívnejších rodinných firmách na Slovensku. Zistíte, ako sa buduje podnik
od základov, a predovšetkým, čo je potrebné, aby ste uspeli v biznise.

Klienti manželov v práci ocenia
ADVOKÁTSKE KANCELÁRIE l

Ficekovci začínali v požičaných priestoroch. Dnes sa každý venuje svojej srdcovej oblasti práva.

J

eho otec mu ešte počas základnej školy poradil, aby sa
v zákonoch orientoval. A to
aj keby sa nemal stať právnikom. Advokát Milan Ficek hovorí, že advokátov je dnes v Bratislave približne toľko, čo vo Viedni. „Vytvára to tlak na kvalitu
právnych služieb,“ myslí si Ficek.
Spolu s manželkou Barborou, tiež
advokátkou, dnes riadia úspešnú
kanceláriu.

Kto je kto
Barbora Ficeková – advokátka
Milan Ficek – advokát

Dotazník
Milan Ficek
Váš najzvláštnejší prípad?
Mal som jeden absurdný
prípad, ktorý stojí za zmienku.
Mali sme klientku, ktorá sa
rozvádzala so svojím
manželom, bolo to kruté
konanie. Manželka pracovala
v zahraničí a jedenkrát
týždenne cestovala do
zahraničia. „Niekto“ jej pred
cestou pripevnil pod auto za
chladič dva veľké balíky
marihuany. Manželka sa však
po ceste zastavila ešte
v potravinách a keď sa blížila
k svojmu autu, z diaľky si niečo
všimla za chladičom. Nevedela,
čo má robiť, zavolala políciu,
spísali zápisnicu a po troch
hodinách pokračovala autom.
Páchateľ bol, samozrejme,
neznámy. Keby si to nebola
všimla, tak to policajtom asi
nevysvetlí.

Úspechom vlastné priestory
Právnici s advokátskymi skúškami môžu vystupovať ako fyzické osoby alebo právnické osoby.
Ficekovci najskôr podnikali ako
fyzické osoby, neskôr „prešli“ pod
vlastné eseročky. Spoločne však
vystupujú pod jednou „značkou“
Ficek & Ficeková. Dnes hovoria,
že to celé bol prirodzený proces.
„Nezačali sme ako advokáti v rovnakom čase a mali sme každý
samostatné prípady,“ tvrdí manželka Barbora. Svoju kanceláriu
rozbiehali najprv v cudzom. Barborina školiteľka najprv poskytla
páru zadarmo priestory svojej
advokátskej kancelárie. Keďže tá
istá advokátka svoju prax aj končila, manželia po nej prebrali aj
niekoľko klientov. „Prvým úspechom bola kúpa našich vlastných
priestorov na hypotéku. I keď je
pravda, že sme začínali so stolom
a dvoma stoličkami,“ hovorí Barbora. Postupne pribúdalo nové
vybavenie kancelárie, ale aj noví
klienti. Nie však ďalšia pracovná
sila.

Pribrať nových bolo ťažké
Manželka Barbora najprv prijatie
zamestnancov odmietala. „Mala
som takú predstavu, že rodinná
firma sme len my dvaja a nechcela som žiadneho cudzieho človeka
do kancelárie, i keď práce sme mali čoraz viac,“ tvrdí dnes. Zlomovým momentom však bolo narodenie syna. „Keď na druhý deň po
pôrode syna manžel musel odcestovať na pojednávanie na opačnú
stranu Slovenska a vtedy bola aj
snehová kalamita, uvedomila som
si, že sa už nemôžeme spoliehať
sami na seba,“ spomína Barbora.
Ficekovci aktuálne zamestnávajú
troch koncipientov. Hovoria, že ak
chcú robiť prácu zodpovedne a odborne, je potrebné, aby kanceláriu
tvoril tím ľudí a každý riešil určitú oblasť práva. „Nemôžete robiť

Manželia hovoria, že čas majú naplánovaný dopredu a niekedy sa celý deň v kancelárii ani nestretnú.
všetko a vo všetkom byť odborník,
preto u nás máme rozdelené jednotlivé oblasti práva a sú podelené
podľa toho, čo koho baví najviac,“
tvrdia manželia.

Každý svoje právo
Ficekovci majú teda šťastie, že
sa venujú svojej srdcovej oblasti
práva. Podľa toho majú o svojich
klientov podelenú aj starostlivosť.
Milan má na starosti právo nehnuteľností, majetkové vysporiadania
a tiež rodinné právo. Barbora na
druhej strane pracuje výlučne
na rozvodoch a s tým súvisiacou
agendou.
Samotné vedenie firmy má však
na starosti manžel Milan. Personálnu a organizačnú stránku firmy, naopak, rieši Barbora. „V tomto sa môžem na manželku spoľahnúť. Myslím si, že nadarmo
sa nehovorí, že ženy majú šiesty
zmysel,“ tvrdí Milan. Keďže majú
manželia malého syna, Barbora je
nútená si pracovný čas vopred rozložiť a naplánovať. „Nie som preto
v práci toľko, koľko manžel, pretože sa ako každá žena venujem

Prvým úspechom
bola kúpa
vlastných
priestorov na
hypotéku. Je však
pravda, že sme
začínali so stolom
a dvoma
stoličkami.
Barbora Ficeková,
advokátka

domácnosti a synovi. V septembri
nastúpil do škôlky, tak azda toho času na prácu budem mať teraz viac,“ hovorí manželka Barbora. I keď syn už teraz pečiatkuje
v kancelárii všetky papiere, ktoré sa mu dostanú pod ruku, podľa
manželov to neznamená, že z neho bude aj právnik. „Nepozeráme
sa na to tak, že mu chceme zanechať fungujúcu firmu, pretože ho
život môže zaviať hocikde,“ tvrdia
Ficekovci.
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mu rozpoloženiu partnera oveľa
lepšie, rozumie napríklad, keď sa
rozčuľuje, pretože súd nevyhovel
jeho argumentácii a vôbec nebral
do úvahy judikatúru,“ zhodujú
sa manželia. Milan dopĺňa, že
o ponorkovej chorobe nemôže
byť reč. „Čas máme naplánovaný dopredu a niekedy sa celý deň
v kancelárii ani nestretneme.
Nesedíme oproti sebe v jednej
miestnosti,“ hovorí.

Majú vlastnú poradňu
Pohlavie na výber
Výhodu manželov advokátov pár
vidí najmä v možnosti klienta
vybrať si pohlavie svojho právnika. „Napríklad žena inklinuje
viac k žene, pokiaľ má otvorene
hovoriť o svojich problémoch,
a naopak, sú muži, ktorí chcú
za zástupcu výlučne muža. Tu
vidíme, že ženské a mužské
svety sú často úplne rozdielne,“
hovoria manželia. Okrem pracovných výhod má však spoločná práca v kancelárii aj osobné
výhody. „Pokiaľ je manžel z tej
istej oblasti, rozumie duševné-

Advokátska kancelária Ficek & Ficeková momentálne poskytuje aj
online poradenstvo. Ľudia si tak
môžu bezplatne na ich webovej
adrese uľahčiť množstvo životných situácií. Práve toto si uvedomujú aj manželia. „Sme toho
názoru, že každý advokát by mal
aspoň chvíľu venovať čas ľuďom,
ktorí si nevedia zaplatiť právne
služby. Niekedy to zaberie len
tri minúty a môžeme tak pomôcť
vyriešiť niekomu veľký problém,
nad ktorým sa trápi týždne, prípadne roky,“ vysvetľujú pozadie
poradne Ficekovci. Hovorí sa

Čo považujete za váš najväčší
úspech?
Keď sme uspeli na Európskom
súde pre ľudské práva, aj keď
náš ústavný súd nám v tejto
veci predtým nevyhovel.
Koľko hodín trávite v práci?
Vstávam skoro, do práce idem
až o pol deviatej, bežne
pracujem 10 až 12 hodín
denne. Spisy domov nenosím,
ale často večer riešim e-maily.
Čo vás najviac hnevá v podnikaní?
Keď niektorí advokáti robia
advokácii zlé meno.
Ako najradšej oddychujete?
S rodinou. Obľubujem
napríklad plávanie, bicykel
a rôzne výlety.

však, že dobrý právnik platenú
reklamu ani nepotrebuje. S tým
súhlasí aj Milan Ficek. „Dobrá
práca advokátov je ich reklamou.
Médiá určite pomôžu k tomu,
aby sa stal známejším, avšak nezameriavame sa na to a nevyhľadávame možnosti, ako sa v nich
prezentovať,“ hovorí advokát.
Martin Ducár

Manžel vs. manželka, alebo dva pohľady na jednu situáciu
Minirozhovor. Barbore a Milanovi Ficekovým sme dali tri podnikateľské otázky. Zhodli sa takmer na sto percent.
Barbora Ficeková,

Milan Ficek,

advokátka

advokát

Ako by ste reagovali na situáciu, keď by ste prišli o významného klienta?
Určite by ma to mrzelo a asi by som sa nahnevala sama na seba, ak by odišiel kvôli mne a rozmýšľala by som, kde sa stala
chyba. Zatiaľ sa mi to, našťastie, nestalo.

Ako by ste reagovali na situáciu, keď by ste prišli o významného klienta?
Bolo by mi to ľúto, snažil by som zistiť, prečo sa to stalo a ako
sa toho v budúcnosti vyvarovať.

Ak by ste mali možnosť investovať, prípadne podnikať mimo vášho odboru?
O investovaní som zatiaľ nerozmýšľala. Ak by som mala podnikať mimo odboru, určite by to bolo v niečom, čo ma baví tak
ako právo, napríklad mediácia.

Ak by ste mali možnosť investovať, prípadne podnikať mimo vášho odboru?
Úplne mimo nášho odboru by som nešiel. Neinvestujem radšej do ničoho, čomu nerozumiem. Ak by sa vyskytla príležitosť,
určite by som zvažoval to, koľko času mi to zaberie, aké je riziko a či dokážem ovplyvniť výsledok.

Zistíte, že niektorá z advokátskych kancelárií vám ukradla
klienta. Ako by ste reagovali?
Klient je ten, kto sa rozhoduje pre konkrétneho advokáta.
Preto iný advokát nemôže podľa mňa „ukradnúť“ klienta,
ale iba sám klient sa rozhodne, že zmení advokáta.

Zistíte, že niektorá z advokátskych kancelárií vám ukradla
klienta. Ako by ste reagovali?
Verím tomu, že ak je s nami klient spokojný, nehľadá niekoho
iného. A ak ho osloví iný advokát a on mu podľahne, potom je
chyba v dôvere medzi pôvodným advokátom a klientom.

