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„Začínal som s vlastnými úsporami, 
dnes je to hodnota cca 1000 €, a mal 
som presnú predstavu ako a kam chcem 
moje podnikanie zamerať. Najprv to bol 
marketing pre drevárske a stolárske fir-
my s orientáciou na export. Hneď na za-
čiatku však pribudol obchod s remesel-
níckymi potrebami pre stolárov, neskôr 
sa k tomu pridal predaj veľkoplošných 
materiálov, rozširovanie predajne, skla-
du, sťahovanie firmy do väčších priesto-
rov a výroba nábytkových dielcov pre 
drobných stolárov a servis s tým súvi-
siaci, napokon aj vydávanie odborného 
časopisu.“ spomína na svoje začiatky. 
„Nebolo to ľahké, veď v tom čase sa 
každý začínajúci poctivý podnikateľ boril 
predovšetkým s neexistujúcim finanč-
ným zázemím, neprehľadnými vzťahmi 
na trhu a musel si vybudovať dôveru 
zákazníkov.“ 
Po presťahovaní sa v roku 1995 na 
banskobystrický „Hrb“ sa chvíľu situácia 

stabilizovala, ale len dovtedy, kým pre fir-
mu priestory opäť nezačali byť pritesné. 
Súviselo to, dozaista, aj s nadviazaním 
strategického partnerstva s rakúskou 
firmou Julius Blum, GmbH, ktorá je ce-
losvetovým lídrom vo výrobe a predaji 
nábytkového a kuchynského kovania. 
Nasledovalo druhé sťahovanie do pre-
najatých priestorov, opäť expanzia s tým 
súvisiaca, vzostupy i občasné klesania. 
Život firmy bol dynamický, postupne do 
jeho vedenia prenikla aj druhá generá-
cia Patrášovcov, synovia Igor a Andrej. 
Vo vedení figurovala a dodnes figuruje 
„dobrá duša firmy – gazdiná“, finančná 
riaditeľka Emília Patrášová, manželka 
zakladateľa a konateľa firmy. Rodinný 
podnik, ktorý sa pre svoju štruktúru 
a fungovanie dokonale nechal inšpiro-
vať tým najlepším, čo vo svete funguje. 
Vo svete ani nie tak ďalekom, napríklad 
v Rakúsku. Práve strategické spoje-
nectvo s firmou Julius Blum, GmbH je 

obojstranne konštruktívne a pre twd® 
inšpirujúce. 

Položenie základného 
kameňa nového areálu

Preto neprekvapuje, že práve v jubilej-
nom, dvadsiatom roku spoločnej spo-
lupráce bol najváženejším hosťom pri 
ďalšom kroku rozvoja rodinných firiem 
združených pod značkou twd® jeden 
z konateľov a členov druhej generácie 
rodiny Blum, pán Gerhard E. Blum, ob-
chodný riaditeľ tejto svetoznámej spoloč-
nosti. „Osud to tak zariadil, aby sme sa 
práve v tomto roku rozhodli pre začatie 
výstavby vlastných priestorov v priemy-

Tretí krok k úspechu 
– twd® investuje do nového areálu

Pred viac ako dvadsiatimi rokmi začínal Igor 
Patráš, sr. rozbiehať svoju firmu Trendwood – twd 
v nebytových priestoroch paneláku (kočikárni) na 
banskobystrickom sídlisku Sásová. 
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Súčasný areál twd® v Kremničke je už obmedzujúcim faktorom v ďalšom rozvoji firmy
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selnom parku pri Banskej Bystrici, čím 
sa vraciame akoby domov, neďaleko 
miesta, kde firma začínala,“ vysvetľuje 
Igor Patráš, sr. 
Na celkovej ploche 18 tisíc m2 bude 
stáť nový výrobný a obchodný areál 
twd – Fach-centrum. Firma, ktorá je na 
Slovensku, ale aj v okolitých krajinách 
známa predovšetkým ako dodávateľ ma-
teriálov na výrobu nábytku, okien a dverí, 
oslavuje v tomto roku 23. výročie svojho 
založenia.
V piatok 27. 5. 2016 sa pri položení 
základného kameňa v Banskej Bystrici 
v Priemyselnom parku Šalková zišli part-
neri a zamestnanci twd®. Prítomný bol 
aj primátor mesta Banská Bystrica Ján 
Nosko a Gerhard E. Blum, obchodný 
riaditeľ svetoznámej a renomovanej ra-
kúskej firmy Julius Blum, GmbH, kto-
rej nábytkové kovania už 20 rokov na 
Slovensko dováža aj twd®. Nechýbala 
ani Anastasia Kuzminová s manželom 
Danielom, ktorá s twd® dlhoročne spo-
lupracuje a tento vzťah pomaly prerás-
tol do rodinného priateľstva. Úspech sa 
priatelí s úspechom. Ako povedal zakla-
dateľ a konateľ firmy twd®, Igor Patráš, 
sr., investícia za cca 5 miliónov € by sa 
mala začať realizovať ešte v tomto ka-
lendárnom roku a od roku 2018 by mala 
priniesť aj rozvoj pracovných príležitostí. 
Igor Patráš, jr., ktorý je vo firme obchod-
ným riaditeľom a dohliada na investíciu 
a jej realizáciu, prezradil, že by v nových 
priestoroch mali zostať zachované všetky 
činnosti, ktoré aj doteraz twd®, pre svo-
jich partnerov poskytovala. „To znamená, 
že tam bude predajňa, showroom, sklad 
na kovanie, veľkoplošné materiály, na 
paletové zásielky a chystáme sa aj opti-
malizovať výrobný reťazec na zväčšenej 
ploche. Pre našich klientov budeme aj 
naďalej poskytovať služby, ktoré sa tý-
kajú výroby nábytkových dielcov, teda 
budeme, tak ako doposiaľ prevádzkovať 
technológie na nárez, formátovanie, hra-
novanie, frézovanie a vŕtanie. Zákazníci 
a ich dopyt napokon rozhodnú, ako 
a ktorým smerom sa budeme rozvíjať 
ďalej, pretože priestor aj kapacitu na to 
vybudovanú budeme mať,“ dodáva Igor 
Patráš, jr. 
Takmer 70 zamestnancov sa môže tešiť 
aj na prípadný prírastok do svojich radov, 
všetko závisí od fungovania ekonomiky 
a nábytkárskeho sektora výroby v širšom 
regióne. Pre firmu samotnú je to veľká 
výzva, ale Patrášovci také výzvy majú 
radi a dokážu ich zvládať so zdanlivou 
ľahkosťou. Svedčí o tom ich doterajšie 
účinkovanie nielen v podnikaní, ale aj 
v osobnom živote. Bez výnimky.

Základný kameň nového výrobného a obchodného areálu twd – Fach-centrum 
v Banskej Bystrici – Šalkovej poklepali (zľava) páni Gerhard E. Blum, Ján Nosko 
a Igor Patráš, sr.

Miesto, na ktorom vyrastie nový výrobný a obchodný areál twd – Fach-centrum

Na slávnostnej udalosti bola prítomná aj Anastasia Kuzminová, dvojnásobná olym-
pijská víťazka v biatlone, ktorej dlhoročným sponzorom je aj firma twd
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veľkoplošného materiálu
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