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Podnik Bodet & Horst predávajú v dražbe.

26. apr 2021 o 23:27 TOMÁŠ VAŠUTA

Píše sa rok 2005 a vo Vrbovom neďaleko Piešťan sa domáci tešia. Do závodov bývalej

fabriky Trikota sa vrátil život a s ním aj pracovné príležitosti. A nebolo ich málo.

Nemecký investor Bodet & Horst si vybral práve skrachovaný závod na to, aby v ňom

vytvoril svoju novú pobočku. Sľuboval stovky pracovných miest aj dlhoročnú

perspektívu.

Tento rok by vo Vrbovom oslávili okrúhle výročie. Ubehlo totiž presne 80 rokov odvtedy,

čo sa v mestečku rozbehol textilný priemysel.

Ľutoval, že prišiel na Slovensko. Jeho
podnik teraz rozpredávajú

Závod Bodet & Horst v máji 2006 slávnostne otváral Mikuláš Dzurinda (na snímke vľavo). Vedľa neho je konateľ a majiteľ spoločnosti
Gerhard Horst a riaditeľ Ján Vehovský. (Zdroj: TASR)

https://index.sme.sk/?ref=tlogo
https://www.sme.sk/aut/3916/tomas-vasuta
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Oslavovať však nie je čo. Nemecký investor skrachoval a jeho majiteľ nemal na

Slovensko pekné slovo. Najnovšie mieri do dražby celá fabrika.

Textilné mesto

Osud Vrbového bol v minulom storočí výrazne prepletený s textilným priemyslom. V

roku 1941 totiž vtedy v ešte v obci Vrbové založili Bosákove textilné závody. Tamojšia

textilka sa však v celom Československu zviditeľnila najmä pod menom Trikota.

Vo svojich najlepších časoch zamestnávali tri závody Trikoty tri tisícky zamestnancov.

Zaoberali sa spracovaním vlákien, tkaním, farbením, ale aj šitím odevov či bielizne.

Zlom prišiel po revolúcii. Podobne ako pri iných podnikoch, aj Trikota narazila na

zmenu trhových pomerov a konkurenčný trh.

Nebolo prekvapením, že Trikota skončila na konci deväťdesiatych rokov minulého

storočia v konkurze. Vo Vrbovom sa výroba síce oživila, veľkú perspektívu však nemala.

Tú mal priniesť až nový investor - spoločnosť Bodet & Horst.

V roku 2006 slávnostne otvorili fabriku, keď sa na oficiálnom štarte objavil aj vtedajší

premiér Mikuláš Dzurinda. "Vážim si, že niektorí investori sa snažia nielen zabrať pôdu

a stavať investície na zelenej lúke, ale majú aj odvahu vchádzať do priestorov bývalých

firiem a rozvíjať hnedé parky," uviedol vtedy Dzurinda.

Veľký rozbeh

Nemci si vybrali Vrbové aj preto, že malo historickú tradíciu. Do oživenia výroby

investovali desať miliónov eur, keď kompletne vymenili zariadenie závodu. Ten v čase

oficiálneho rozbehu zamestnával 280 ľudí.

Fabrika bola špecializovaná na výrobu textilu a šitie poťahov na matrace a svoje výrobky

mala dodávať 500 odberateľom vo vyše 50 krajinách sveta.
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Na začiatku hovorili, že by sa tržbami chceli dostať na hranicu 20 miliónov eur.

Nakoniec už v roku 2008 prekonali dokonca hranicu 25 miliónov eur a začali hovoriť o

novej investícii. Tentoraz sa chceli zviesť na vlne investičných štátnych stimulov.

Firma chcela investovať 13,8 milióna eur a vytvoriť novú halu s novým vybavením.

Podnik mal pritom k 450 zamestnancom pridať ďalších 150 ľudí. Projekt vládu presvedčil

a získal stimuly vo výške 5,5 milióna eur.

Tržby firmy v ďalších rokoch poskočili a atakovali hranicu 40 miliónov eur.

Hospodárenie spoločnosti však nebolo ideálne. Kým za rok 2012 vykázala firma zisk 1,3

milióna eur, v nasledujúcich rokoch len prehlbovala stratu. Kým v roku 2013 bola 0,7

milióna eur, o rok neskôr už 1,9 milióna eur a v roku 2015 takmer 3,5 milióna eur.

Ako dopadli ďalšie roky, nie je známe. Firma prestala zverejňovať finančné výsledky.

Problémy vyvrcholili v júni 2018, keď požiadala o vyhlásenie konkurzu. To už médiá

informovali o osude stoviek zamestnancov, ktorí sa nevedeli dostať k svojim výplatám.

Slovenská realita

Závod v najlepších časoch zamestnával 600 ľudí. (zdroj: TASR)
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V máji 2018 dalo výpoveď 180 zamestnancov s tým, že nedostali aprílovú výplatu. Čo

bolo hlavným problémom, vykreslil majiteľ v rozhovore pre týždenník Trend. Poukázal

na to, že spoločnosť rozkrádali vlastní zamestnanci.

"Na webe sme našli stránku, ktorá ponúkala výrobky z našej produkcie, hoci celá naša

výroba ide na export," opisoval pre týždenník majiteľ firmy Gerhard Hermann Horst.

Bol to pritom jeden z mnohých prípadov, na ktorý prišiel.

"Človek z lokálnej firmy nás požiadal, aby sme mu predávali textilné zvyšky, že ich bude

doma strihať na kúsky a používať na čistenie. O pár mesiacov neskôr nám s hnevom

telefonoval náš najväčší zákazník z USA, že jeho obchodný zástupca našiel na výstave

nábytku v Nitre vankúše so značkou ich firmy ponúkané za zlomok ceny. Dali nám

podklady a zistili sme, že ide o človeka, ktorému sme predali odstrižky," priblížil Horst s

tým, že prípad posunul polícii, ale tá nič nezistila.

Ďalšie interné prešetrovanie ukázalo, že z firmy bol vyvážaný textilný odpad bez toho,

aby za to získala aspoň malú odplatu. Záujemcovia pritom vedeniu núkali aspoň 18

centov za kilo. Firmu vraj okrádal aj pracovník IT oddelenia, ktorý nakupoval

predražené tonery s tým, že od dodávateľov získa províziu.

Polmiliónová škoda vraj firme vznikla po tom, ako sa enormne zvýšila spotreba

pletacích ihiel. Keď na kontrolu upozornili zamestnancov, ich spotreba zrazu poklesla o

Fabrika ide do dražby. Znalec ju ohodnotil na 3,3 milióna eur. (zdroj: U9)

https://www.trend.sk/trend-archiv/nemecky-podnikatel-roky-slovensku-neviem-domoct-spravodlivosti
https://nitra.sme.sk/
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60 percent. Horsta trápilo to, že všetky vyšetrovania v podstate končili rovnako –

"skutok sa nestal".

"Nemecký konzul na Slovensku mi nedávno poradil, že iba zbytočne míňam peniaze na

právnikov a bolo by lepšie to odpísať, pretože aj oni cítia, že nič nedokážu urobiť. A to je

podľa mňa podstata toho, ako tu systém funguje - naťahovať veci, kým sa ľudia

neunavia a povedia si, kašlem na to," tvrdil Horst.

Rozpredaj fabriky

Firma sa ocitla v konkurze. Len Všeobecnej zdravotnej poisťovni dlhovala vyše 277-tisíc

eur, ďalších takmer 54-tisíc eur zase Sociálnej poisťovni. Výsledkom konkurzu je

pripravovaná dražba podniku. Znalec ohodnotil areál s rozlohou vyše 18-tisíc

štvorcových metrov na 3,3 milióna eur.

O jeho osude sa rozhodne v máji. Hlavným lákadlom má byť blízkosť k diaľnici. Domáci

majú z osudu fabriky hlavu v smútku.

"Chýbajú nám jednak daňové príjmy, ale predovšetkým pracovné miesta. Podnik

zamestnával stovky domácich, ktorí zostali bez práce," približuje pre INDEX primátorka

Vrbového Ema Maggiová.

Podľa jej slov neevidujú žiadnych záujemcov, ktorí by na meste zisťovali informácie o

podniku. "Investora by sme pritom veľmi potrebovali," dodáva primátorka s tým, že

mesto je pripravené podať pomocnú ruku.

Majiteľ firmy sa pre médiá od svojej spovede v roku 2018 nevyjadruje. Jeho vzťah k

slovenskému podnikateľskému prostrediu najlepšie vystihuje jedna veta: "Úprimne? Už

by som na Slovensko neprišiel."

Tento text ste mohli čítať vďaka tomu, že platíte za obsah. Vážime si to.
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