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Pri príležitosti položenia základného ka-
meňa nového výrobného a obchodného 
areálu twd – Fach-centrum v Banskej 
Bystrici prijal pozvanie a prvý krát za-
vítal na návštevu Slovenska Gerhard 
E. Blum, obchodný riaditeľ Julius Blum, 
GmbH. Drevársky magazín nemohol 
nevyužiť prítomnosť jedného zo šéfov 
firmy, ktorá patrí k celosvetovým lídrom 
vo výrobe a na trhu s nábytkovým a ku-
chynským kovaním, aby sa nespýtal 
aspoň na niekoľko otázok. 

DM: Julius Blum, GmbH je rodinnou 

firmou, ktorá bola založená v roku 
1952. Je to už niekoľko desaťročí, 
počas ktorých sa vypracovala na 
špičkového celosvetovo pôsobia-
ceho výrobcu nábytkových kovaní 
a výsuvov. Ako by ste charakterizovali 
atribúty, ktoré sú dôležité pre rodinnú 
firmu? 
G. B.: V prvom rade to, že či je firma 
tzv. rodinnou alebo nie, ešte nič nevy-
povedá o jej kvalite. Existujú dobré, ale 
aj nefungujúce rodinné firmy. Tým naj-
dôležitejším odkazom, ktorý by rodin-
ná firma mala sprostredkovať je, podľa 
mňa, dôvera v ľudí a spolupracovníkov, 
ktorí firmu tvoria. Predovšetkým preto, 
lebo nikto nedokáže vybudovať a viesť 
firmu len sám. Potrebujete mať okolo 
seba spoľahlivých a dobrých ľudí a to 
je to najdôležitejšie.

DM: Julius Blum, GmbH začala svoju 
existenciu výrobou jednoduchého 
výrobku – nitov do podkov. Dnes je 
celosvetovým lídrom a patrí k inova-
tívnym vývojárom v produkcii kovaní 
a výsuvov pre výrobu nábytku. Čo 
považujete za rozhodujúce, že ste 
sa dokázali presadiť v takej kvalite? 
Boli to vlastné myšlienky, alebo ste 
sa spoliehali na technických spolu-
pracovníkov? 
G. B.: Je jasné, že myšlienky prinášajú 
predovšetkým spolupracovníci. Z po-
hľadu firmy je dôležité, aby ste doko-
nale poznali potreby trhu a podľa toho 
robili správne rozhodnutia. Často o tom 
rozhoduje aj kúsok šťastia. V rozvojovej 
fáze budovania firmy sme si dostatoč-
ne včas uvedomili, že bez inovatívnosti 
a vývoja nemáme šancu sa presadiť 
a existovať. 

DM: Dokážete sa ešte rozpamätať 
na začiatky spolupráce s Trendwood 
– twd v Banskej Bystrici? Ako hodno-
títe uplynulých dvadsať rokov, ktoré 
ste prešli?
G. B.: Isto, spomienky sú a väčšinou 
pekné, aj keď je to už pekných pár 
rokov. Spoluprácu sme naštartovali 
od začiatku veľmi dobre a to aj vďaka 
Norbertovi Šebovi a neskôr ľuďom, 
ktorí k nemu pribudli, Blanke Benkovej 
a Rene Wehingerovi. Je to aj vďaka 
tomu, že máme veľmi podobnú, ak nie 
rovnakú podnikateľskú filozofiu ako pán 
Igor Patráš, s ktorým sme začali obcho-
dovať. Spolupráca a partnerstvo musí 
byť vždy založené na dôvere, len tak sa 
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Dôvera v ľudí a spolupracovníkov, 
ktorí firmu tvoria

Julius Blum, GmbH je rodinnou firmou, ktorá bola založená v roku 1952. Odvtedy narástla na sku-
pinu, ktorej ročný konsolidovaný obrat v roku 2015 činil 1,555 miliardy €, čo je o 8 % viac ako 
pred rokom. Ak sa to prepočíta na jedného spolupracovníka, je to 238 800 €. Podiel zahraničného 
obratu bol 97 %. Investičný majetok v roku 2015 bol vo výške 171,5 miliónov €, čo je o takmer 
50 miliónov € viac ako v predchádzajúcom roku. Počet zamestnancov v roku 2015 narástol oproti 
predchádzajúcemu roku o takmer tri stovky. Dohromady zamestnáva skupina Blum 6608 ľudí v 27 
dcérskych spoločnostiach, v ktorých má 10 výrobných závodov. Firma Blum dodáva výrobky pra-
videlne do viac ako 120 krajín. Jednou z nich je aj Slovenská republika. 
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Gerhard E. Blum (v strede) pri prehliadke výrobných priestorov v twd®
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predstavujeme
dá dlhodobo rozvíjať, pretože vždy jeden 
druhému niečo dávate alebo aj od neho 
beriete. Nikdy to nie je len jednosmerná 
cesta. 

DM: Napriek tomu, ak porovnáte 
vzájomný obrat oboch firiem – teda 
Julius Blum, GmbH a Trendwood 
– twd – tak podiel obchodu je na 
slovenskej strane približne 35 %, 
kým v Rakúsku tvorí podiel obcho
du s twd® približne 0,22 %. Vnímate 
tento rozdiel ako podstatný a do akej 
miery hrá takéto číslo úlohu pri posu
dzovaní váhy partnera? 
G. B.: Z nášho pohľadu to nie sú roz-
hodujúce ukazovatele. Vždy sa snažíme 
posudzovať predovšetkým situáciu na 
tom – ktorom trhu. Pre nás je dôležité, 
že twd® je etablovaným a spoľahlivým 
subjektom na slovenskom trhu, preto 
neposudzujeme našich partnerov podľa 
čísla podielu na obrate, ale je pre nás 
dôležité, aby sme dostatočne a dobre 
obsadili pozície na trhu v rozhodujúcich 
regiónoch. A tu nám firma twd® veľmi 
pomohla. 

DM: Zrejeme by sme mohli hľadať pa
ralely aj v tom, ako sa rozvíjajú obe 
rodinné firmy. Vy osobne ste druhá 
generácia vo vedení firmy a Igor 
Patráš, sr. pomaly, ale isto odovzdáva 
firmu do rúk druhej generácii – svo
jim synom Igorovi a Andrejovi. Svedčí 
o tom aj pripravovaná investícia a vý
stavba nových výrobných a obchod
ných priestorov. Ako je to u vás? 
Bude rodinný podnik pokračovať 
odovzdaním žezla ďalšej generácii?
G. B.: Áno, môj syn a aj syn môjho brata 
sú už aktívnymi členmi rozhodovacích 
procesov a pomaly sa pripravujú na 
prevzatie zodpovednosti za chod firmy. 
Dúfam, že sa to odohrá čoskoro, lebo 
každý z nás starne, my tiež, ale to nezna-
mená, že sme automaticky aj múdrejší 
a šikovnejší. (smiech)

DM: A nemáte vy – starší – niekedy 
problémy s rozhodovaním tých mlad
ších? A naopak? Dostali ste sa už do 
stretu generácií? 
G. B.: Zatiaľ ešte držíme opraty v našich 
rukách, príde však čas, keď zodpoved-
nosť budú musieť vziať do svojich rúk 
mladší. Náš otec nám ukázal, ako sa 
to robí, preniesol firmu na nás a my to 
budeme musieť urobiť tiež. Nedá sa 
donekonečna rozhodovať o všetkom, 
najmä, ak ste presvedčení, že máte v ro-
dine nasledovníkov. Musíte im nechať 
priestor. 

DM: S nástupom mladšej generácie 
dozaista súvisí aj otázka výchovy 
kvalitnej a odborne vzdelanej a pri
pravenej pracovnej sily. V Rakúsku už 
dávno funguje model duálneho vzde
lávania, ktorý na Slovensku pomaly 
zavádzame. Vraciame sa tak k zákla
dom učňovského a stredoškolského 
vzdelávania, ktorý kedysi úspešne 
v bývalom Československu fungo
val. Máte aj u vás skúsenosť s tým, 
že mladým sa veľmi do výrobného 
procesu nechce? Ako sa ich snažíte 
motivovať, ako získavate učňovskú 
mládež?
G. B.: Pripravujeme si mladých spolu-
pracovníkov na mnohých technických 
pozíciách a v mnohých povolaniach. Je 
to pre nás otázka prežitia. Predovšetkým 
preto, lebo mnohé z procesov výroby sú 
čím ďalej tým viac automatizované. Preto 
potrebujeme neustále zvyšovať kvalifiká-
ciu a nároky na odbornú pracovnú silu. 
Dokážeme mladým ľuďom poskytnúť 
dostatočné motivačné garancie a pre-
to máme aj dnes viac ako 300 učňov 
v našich strediskách, kde ich pripravu-
jeme na pôsobenie v našej firme. Som 
presvedčený, že každý z nich bude mať 
u nás dobrú perspektívu. Dnes už prá-
ca vo výrobe nie je taká, ako kedysi. 
Už dávno sú preč časy klasických be-
žiacich pásov a namáhavej manuálnej 
práce. Výroba je plne automatizovaná, 
preto potrebujeme šikovných elektro-
technikov, počítačových programátorov 
a operátorov. Aby dokázali nielen stroje 
obsluhovať, ale aj opravovať, nastavovať, 
programovať. Potrebujú široké spektrum 
vedomostí a zručností, ktoré im v našom 
výchovnom procese vieme poskytnúť. 
Preto som presvedčený, že budúcnosť 
každého štátu musí byť vo výrobnej zá-

kladni, na ktorú sa dá spoľahnúť. Cesta 
deindustrializácie je nebezpečná a podľa 
mňa nie je schodná, pretože vedie do 
zániku, do recesie. Spoliehať sa len na 
rozvoj služieb a cestovného ruchu nie je 
cesta k rozvoju krajiny, pretože aj služby 
a cestovný ruch sú do veľkej miery zá-
vislé od výrobnej sféry. 

DM: Už sme spomenuli, že firma 
Julius Blum, GmbH je celosvetovou 
značkou a zastúpenie má na všet
kých kontinentoch. Dá sa povedať, 
že ste dosiahli všetko, čo ste si pred
savzali, alebo ešte vidíte pred sebou 
nejaké výzvy? 
G. B.: Viete, bilanciu robíme na konci 
každého roka a vtedy si dokážeme po-
vedať, či sme boli úspešní alebo nie. To 
však neznamená, že sme so sebou de-
finitívne spokojní. Je potrebné mať pred 
sebou vždy nový cieľ a nové výzvy. Je 
ešte množstvo regiónov, trhov, na kto-
rých by sme sa chceli presadiť svojimi 
produktmi a aj tie existujúce majú ešte 
svoje rezervy. Nemalou výzvou pre nás 
sú inovácie. Stále dokážeme a musíme 
vymýšľať nové produkty, zlepšovať tie 
pôvodné, aby sme nezaostali a boli vždy 
o krok pred ostatnými, aby sme sa pri-
spôsobili požiadavkám našich zákazní-
kov. Tých máme vždy na prvom mieste. 

DM: Boli ste na Slovensku po prvý 
krát a to na pár dní. Aké dojmy si od 
nás odnášate?
G. B.: Krásna krajina, milí ľudia a aj 
mesto Banská Bystrica na mňa urobili 
veľký dojem. Som naozaj veľmi rád, že 
som tu mohol chvíľu byť so všetkými, 
ktorých som stretol.

DM: Ďakujeme za rozhovor.

Kolektív spolupracovníkov, ktorí poskytujú poradenstvo a servis pri predaji nábyt
kového kovania Blum
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