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SLOVENSKÉ LEGENDÁRNE ZNAČKY

Recept vznikol v Prahe. 
Dnes je Pigi čaj legendou
Bratislava – Na začiatku balili čaj 
i kávu v dvoch garážach. Nemali 
žiadne moderné stroje ako dnes, 
všetko sa robilo ručne. Presne 
takto začínali v polovici 50. ro-
kov Baliarne obchodu Poprad, 
ktoré už viac ako pol storočia 
ponúkajú Slovákom legendárnu 
a mimoriadne obľúbenú značku 
Pigi čaj. Málokto pritom vie, že 
čaj namixovali v českej kuchyni. 

„Receptúra bola určená v centrál-
nom laboratóriu v Prahe. Poprad-
ský závod ju nemohol vôbec me-
niť alebo ovplyvňovať. O čaj bol 
veľký záujem a dopyt prevyšoval 
ponuku,“ hovorí marketingový 
riaditeľ Baliarní obchodu Poprad 
Viliam Matušek v seriáli Sloven-
ské legendárne značky.  (TJ)

Viac na strane 8, Baliť... 

DAŇOVÉ ÚNIKY

Údajný mafián je na slobode
Bratislava – Štátu má dlhovať 
890-tisíc eur. Aj so svojím kompli-
com je totiž podozrivý z daňového 
úniku pri prevode nehnuteľnosti 
za 1,8 milióna eur. Za to im hrozí 
až osem rokov vo väzení. Libor 
Jakšík, ktorý býva označovaný 
za bossa jednej z najstarších bra-
tislavských skupín jakšíkovci, 
a Miroslav M. sú však – ani nie 
dva týždne po ich zadržaní – opäť 
na slobode. „Krajský súd v Brati-
slave prepustil z väzby obvinené 

osoby, nakoľko podľa senátu nie 
sú u obvinených naplnené ako 
formálne, tak ani hmotnoprávne 
dôvody väzby,“ napísal vo vyjadre-
ní pre HN hovorca Krajského súdu 
v Bratislave Pavol Adamčiak.

Stíhanie na slobode 
Inými slovami: obvinený môže 
byť vzatý do väzby v prípade, ak 
by sa mohol vyhýbať trestnému 
stíhaniu, ovplyvňovať svedkov, 
prípadne ujsť za hranice. To sa 

zrejme v tomto prípade nenaplni-
lo a obaja sú teda trestne stíhaní 
na slobode. 

Zatiaľ bez konkrétností
O konkrétnych dôvodoch prepus-
tenia z väzby sa však Adamčiak 
vyjadriť nevedel. „Hoci rozhod-
nutie bolo vynesené, jeho odô-
vodnenie sa ešte stále píše,“ do-
plnil. 

Pokračovanie na strane 7 

Bratislava – Pán zelených dresov. 
A zároveň aj prvý slovenský prete-
kár, ktorý si v sedle bicykla doká-
zal zarobiť milióny eur. To je Peter 
Sagan, muž, ktorý včera získal 
štvrtý zelený dres na slávnej Tour 
de France. A ďalšie ocenenie pre 
najlepšieho špurtéra podčiarkuje 
skutočnosť, že rok 2015 sa pre neho 
stane prelomovým a rekordným aj 
z hľadiska biznisu.

Prekonanie samého seba, 
v biznise 
Podľa zistení HN zarobí náš repre-
zentant v tomto roku minimálne 
4,4 milióna eur. Pritom v predchá-
dzajúcich rokoch sa nepriblížil ani 
k miliónu. Najväčšiu časť z jeho 
príjmov tvorí lukratívna zmluva 
s tímom Tinkoff-Saxo, platná od ja-
nuára 2015. Pri súčte fixného platu 
a bonusov mu môže vyniesť až šty-
ri milióny eur. Zvyšnú časť tvoria 
zmluvy s reklamnými partnermi 
Telekomom a Citroënom (170-tisíc) 
a odmeny z cyklistických pretekov 
(250-tisíc). 

Získaj jednotkou, budeš ďalej 
rásť
Kde Saganove peniaze končia? 
„Petra peniaze nezmenili, nemíňa 
ich zbytočne. Kúpil dom, sestre 

pomohol s kaderníctvom,“ povedal 
pre HN mediálny manažér „Tour-
minátora“ Jozef Korbel. 

Podľa marketingového experta 
Karla Tejkala je pritom takmer is-
té, že najmä reklamné príjmy Pet-
ra Sagana budú v nasledujúcich 

rokoch ďalej rásť. „Výnimočný je 
tým, že v etapách na Tour končí 
večne druhý. No keď raz tú sériu 
zlomí, bude to silný marketingo-
vý príbeh,“ uviedol pre HN Tejkal. 

Sagan získal etapový triumf na 
francúzskych cestách naposledy 

ešte v roku 2013. Odvte-
dy skončil dokopy až de-
saťkrát na druhom mies-
te. Prelomiť túto sériu sa mu 
nepodarilo ani tento rok.

Viac na stranách 2, 3 a 4
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Peter Sagan: zelený 
stroj za milióny eur
TOUR DE FRANCE l Aj vďaka výsledkom na slávnej súťaži si náš cyklista 
v tomto roku výrazne finančne prilepší. Zinkasuje spolu viac ako štyri milióny. 

VEĽKÉ POROVNANIE 

ŽIVOT SLOVÁKA VERZUS GRÉKA
Platy, dôchodky, ceny    Ako si skutočne žijú bežní Gréci    Akú pomoc sme im poslali  MIMORIADNA 

PRÍLOHA HN ZDARMA 
NA 8 STRANÁCH 
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EDITORIAL

Gréci 
potrebujú 
veľkorysosť. 
Skúsme to  

Už vyše me-
siaca je Gréc-
ko na prvých 
stránkach 
médií. O bo-
ji tejto kraji-
ny s veriteľ-
mi sme napí-
sali množstvo strán, urobili sme niekoľko roz-hovorov a zistili veľa zaujíma-vých faktov. Rozprávali sme sa s  ekonómami, s obyčajnými Grékmi aj so Slovákmi žijúcimi v Grécku. Všetci hovorili jedno. Grécko potrebuje hlboké ekono-mické a sociálne reformy, úľavy z dlhov a sociálny zmier. Zatiaľ nemá ani jedno.

Väčšina Slovákov má voči Gré-kom jasný postoj. Nechce im na-ďalej finančne pomáhať, preto-že majú pocit, že doterajšia po-moc sa spláchla a bohatší Gréci si ju od chudobnejších Slovákov nezaslúžia. Slováci až takí chu-dobní oproti Grékom nie sú. Na jednej strane má Slovák polovič-ný priemerný dôchodok aj mzdu ako bežný Grék. Na druhej stra-ne pri parite kúpnej sily sme už Grékov predbehli pred dvoma rokmi. Mieru nezamestnanos-ti máme tiež oveľa nižšiu ako Grécko a naša ekonomika rastie oveľa rýchlejšie ako grécka. Napokon „bohatší“ Gréci mu-sia z vyšších platov a penzií platiť aj vyššie náklady na ži-vot. V Grécku je takmer všetko od mlieka, piva až po elektrinu drahšie ako na Slovensku. Na pochopenie gréckych poci-tov sa skúste vžiť do kože Gré-ka, ktorý si päť rokov uťahuje opasok. Áno, Gréci naozaj v po-sledných rokoch šetrili, i keď nie dostatočne a s odporom. V krajine sa konkurencii otvo-rili niektoré profesie, ako taxi-kári, znižovali sa platy aj dô-chodky a prepúšťalo sa v štátnej správe. Lenže reformy sprevá-dzali neustále protesty verej-nosti a odborárov. Realita je ta-ká, že platy aj dôchodky v Grécku naozaj klesli, ale z ne-reálnych výšok, kam vystúpili pred krízou. Grécki politici pod-plácali voličov a tí ich s rados-ťou volili. Keď vám niekto sľúbi, že šetrenie sa skončí a čakajú vás svetlejšie zajtrajšky, zvolí-te ho. Populistická strana Syriza presne to urobila. Lenže nara-zila na tvrdú realitu. Neústup-ných veriteľov na čele s Nemec-kom. Grécka vláda hrala vabank a prehrala. Politici sklonili hla-vy a prijali tvrdé reformné pod-mienky veriteľov. Teraz už zostáva iba dúfať, že reformy v Grécku uvedú aj do praxe. Ekonómovia tomu veľmi neveria a predpovedajú, že dl-hová kríza sa vráti skôr či ne-skôr, ak sa Grékom dlhy neod-píšu. Nový záchranný program pre Grécko obsahuje aj inves-tičný plán. Ten by mal pomôcť ekonomike dostať sa z recesie. Otázne je, či do Grécka s neis-tou politickou scénou prídu in-vestori. Gréci však ostávajú od-hodlaní.  

Jozef Ryník, redaktor Firiem a Financií

GRÉCKO VS. SLOVENSKOGRÉCKY 
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MILIÓNA EUR JE SUMA 
VŠETKÝCH PRÍJMOV 

PETRA SAGANA 
V TOMTO ROKU

4,4 TOP TÉMY 
V DNEŠNÝCH HN:

Sídlia v paneláku, 
tržbami však 
lámu rekordy

Záhadná firma C.L.T.W. výsledka-
mi vyčnieva, štátu napriek tomu 
dlhuje tisíce eur.  strana 9

Ministri už vedia, 
koľko by mali 
minúť 
So zverejnením rozpočtu sa začí-
najú aj rokovania, koľko sa bude 
skutočne míňať.  strana 10

Ako najvýhodnejšie pracovať 
pre vlastnú firmu, konkrétne 
príklady optimalizácie. 
strany 14 a 15

Týždeň 
pre s.r.o. 
Vyťažte 
z firmy čo 
najviac
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Peter Sagan získal na Tour de France už štvrtý zelený dres. Viackrát sa to v histórii podarilo len Nemcovi Erikovi Zabelovi.  SNÍMKA: SITA/AP


