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osobnosti odboru

Po založení obchodnej firmy s potreba-
mi pre remeselníkov Trendwood – twd 
(1993) v provizórnych a stiesnených 
podmienkach na banskobystrickom 
sídlisku Sásová, dokázal firmu rozvinúť 
a premiestniť v roku 2002 do nového 
areálu v priemyselnej zóne v Kremničke, 
kde zabezpečil jej výrazný rozmach. Ten 
pokračuje aj ambíciou a rozhodnutím 
postaviť novú firmu v priemyselnom 
parku v Šalkovej pri Banskej Bystrici, 
kam by sa mali presťahovať už v tomto 
kalendárnom roku.

Vízia rozvoja drevárskeho 
a nábytkárskeho priemyslu

Manažérsky prístup k riešeniu výziev 
i každodenných situácií sa podieľa aj na 
formovaní štýlu práce a fungovania pro-
fesijnej organizácie, ktorá výraznou mie-
rou ovplyvňuje rozvoj drevárskeho a ná-
bytkárskeho priemyslu na Slovensku. 
Potenciál, ktorý sa skrýva v lesnícko-
-drevárskom sektore na Slovensku, 
nielen jeho, ale všetkých, čo sa v tomto 
odvetví aspoň trochu orientujú, pre-
sviedča o tom, že efektívne a múdro 
spravovaný môže byť jedným z motorov 
slovenskej ekonomiky. Drevársky a ná-
bytkársky priemysel pokladá za mimo-
riadne perspektívne odvetvie slovenskej 
ekonomiky a svoje funkcie ako priestor 

na možnosť osobne prispieť k rozvoju re-
zortu. Perspektívu vidí hlavne v zvyšovaní 
pridanej hodnoty výrobkov z dreva, kto-
rého strategický význam pre domácich 
spracovateľov neúnavne prízvukuje všet-
kým zainteresovaným. Iniciuje kampane 
na podporu výrobkov z dreva. Usiluje sa 
o nadviazanie korektných obchodných 
a dodávateľských vzťahov piliarskych 
firiem s odvetvím lesného hospodárstva. 
Jeho srdcovou záležitosťou sa stala re-
forma výchovno-vzdelávacieho procesu 
na odborných školách. Je dlhoročným 
členom Prezídia Republikovej únie za-
mestnávateľov a veľmi aktívnym členom 
výboru, ktorý pripravoval nový zákon 
o odbornom vzdelávaní v Slovenskej 
republike a takisto koordinuje prácu 
sektorových rád pre prácu na skvalitnení 
obsahu odborného vzdelávania na stred-
ných i vysokých školách. Budúcnosť slo-
venského drevárskeho a nábytkárskeho 
priemyslu vidí v kvalitnej a motivovanej 
odbornej pracovnej sile.
V prospech prezentácie členských firiem 
a predstavenie sortimentu na výrobu ná-
bytku, okien a dverí sa podieľal na vytvo-
rení úspešného výstavníckého projektu 
MNS (Materiály – Novinky – Servis) 
konanom počas drevárskeho veľtrhu 
Lignumexpo v Nitre (od roku 2005). 
Do prezidentskej pozície prenáša skú-
senosti dlhoročného drevárskeho od-
borníka, manažéra a koordinátora, pri 
príprave a realizácii podujatí cítiť jeho 
tvorivú podnikateľskú osobnosť. 
Skúsenosti ho predurčili aj na záber 
v oblasti odbornej tlače. Keďže v záve-
re 20. storočia sa zo Slovenska stratili 
odborné drevárske periodiká, rozhodol 
sa so skupinou blízkych priateľov založiť 
odborný časopis na podporu drevárskej 
výroby Stolársky magazín. Stal sa šéfre-

Cieľavedome 
a bez zbytočných okázalostí

Vitalita, odbornosť a precíznosť charakterizujú čerstvého šesťdesiatnika Igora Patráša, sr. – prezi-
denta Zväzu spracovateľov dreva SR (ZSD SR). Všetci, ktorí s ním prišli do styku čo i len na krátky 
čas, si nemohli nevšimnúť cieľavedomosť a priamočiarosť s akou komunikuje, argumentuje a rea-
guje. Azda to sú tie atribúty, vďaka ktorým sa mu podarilo vybudovať nielen prosperujúcu a dobre 
fungujúcu rodinnú firmu, ale aj viac ako desať rokov viesť Zväz spracovateľov dreva SR. 
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Igor Patráš, sr. s manželkou Emilíou a primátorom Banskej Bystrice Jánom Noskom 
pri slávnostnom kladení základného kameňa nového výrobného a obchodného 
areálu twd – Fach-centrum v Banskej Bystrici – Šalkovej
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daktorom, manažérom a finančným garantom vydávania ča-
sopisu. Všetkých doterajších 166 čísiel vyšlo v stanovených 
termínoch v rozsahu takmer 13 tisíc strán a celkový náklad 
prekročil 800 tisíc výtlačkov, keďže jeho vydávanie sa od 
roku 2004 rozšírilo aj do Českej republiky (od roku 2011 pod 
názvom Drevársky/Dřevařský magazín), čím dochádza ku vzá-
jomnému informačnému obohacovaniu blízkych ekonomík. 
Igor Patráš, sr. sa narodil 27. januára 1957 v Banskej 
Bystrici. Študoval na Chemicko-technologickej fakulte SVŠT 
v Bratislave, Katedre chemického spracovania dreva, celuló-
zy a papiera, ktorú absolvoval v roku 1981. Pracoval v podniku 
Smrečina Banská Bystrica na rôznych manažérskych pozí-
ciách, od technológa až po riaditeľa závodu Drevokombinát 
v Polomke, v obchode ako vedúci marketingového oddelenia 
na podnikovom riaditeľstve. Obchodno-konzultačnú firmu 
Trendwood – twd založil so zameraním na predaj materiá-
lov pre stolárov a nábytkárov. Počas podnikateľskej činnosti 
svoju firmu rozvinul z firmy jedného muža na úspešný ro-
dinný podnik s výrazným postavením svojich dvoch synov 
Andreja a Igora a manželky Emílie. Pre firmu Trendwood – 
twd sú typické princípy spolupodnikania a dobrých vzťahov 
s dodávateľmi, kolegami a odberateľmi, ktoré tvoria súčasť 
podnikateľskej filozofie Igora Patráša.
Jeho životná partnerka Emília Patrášo vá sa tiež dožíva život-
ného jubilea (narodená 5. februára 1957). S manželom štu-
dovala na Katedre chemického spracovania dreva, celulózy 
a papiera SVŠT v Bratislave, pracovala v podniku Smrečina 
najmä v oblasti kontroly kvality výroby.
Obidvom oslávencom kolektív redakcie Drevárskeho magazí-
nu srdečne blahoželá a do ďalších rokov praje pevné zdravie 
a veľa životného optimizmu.

http://www.braz.cz
http://www.okentes.cz


Svěží nápady a progresivní řešení. Vše na jednom místě.

Vizionářské technologie, novodobé materiály, inovativní

design: Na interzum naleznete soustředěnou inovační sílu 

pro Vaše budoucí podnikání. Nejlepší nápady a oborové

inovace pro nábytkářský průmysl a vnitřní výstavbu zde 

slaví premiéru. Jako mezinárodní vůdčí veletrh otevírá 

interzum okno do budoucnosti. Zde se setkávají klíčoví 

hráči, určovatelé trendů a tvůrci podnětů. Získejte náskok

v inovacích – a nechte se inspirovat.

  Zakupte právě teď vstupenky online a ušetřete 
více než 25 % !

 www.interzum.com/tickets

Další informace: Ing. Jan Besperát
Výhradní zastoupení Koelnmesse pro ČR a SR
Sokratova 2043/6, 143 00 Praha 4
Tel. + 420 2 61910173
Mobil + 420 602 373678
besperat@koelnmesse.cz
www.koelnmesse.cz
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Budoucnost začíná zde.

interzum
16. –19.05. 2017

Výroba nábytku
Vnitřní výstavba
Kolín nad Rýnem
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