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poločnosť DS Smith Turpak Obaly, významný hráč na trhu obalových 

riešení na báze vlnitej lepenky, si v tomto roku pripomína významné 

výročie – 120 rokov od rozhodnutia o výstavbe továrne na celulózu 

a papier. Spoločnosť prešla mnohými zmenami, kým získala svoju dnešnú 

podobu. História a udalosti neboli k nej vždy milostivé. Potrápili ju 

požiare, štrajky, hospodárska kríza a vojny. Žijeme v neustále sa 

meniacom svete, bolo to tak aj pred sto rokmi, a je to tak aj teraz. 

Spoločnosti sa však podarilo kráčať s dobou. Oponovala hrozbám, 

nevzdávala sa. Postupne investovala do technológie, do modernizácie, 

rekonštruovala svoj strojový park a popritom vymenila viacero majiteľov. 

Kvalitný strojový park a kvalifikovaní ľudia sú základom dobrého 

podnikania.   

Martinská celulózka prešla v prvých rokoch jej existencie zložitým vývojom. V roku 

1906 sa fabrika stala súčasťou majetku Brassovskej továrne na celulózu. V tom 

čase bolo cieľom zvýšiť výrobné objemy, preto sa nakúpilo viacero nových 

strojov počas rokov 1906 až 1910.  

Už v roku 1913 otriasol závodom prvý väčší štrajk. V tom istom roku postihol 

továreň obrovský požiar. Prišla aj prvá svetová vojna, čím závod stratil podstatnú 

časť svojich pracovníkov. Koncom roku 1918 opäť vyčíňal požiar. Po rozpade 

Rakúsko - Uhorska, keď sa Slováci prihlásili k spoločnému štátnemu zväzku s 

českým národom, v roku 1924 odkúpili domáce podnikateľské subjekty 

celulózku za 15 miliónov korún od Maďarskej úverovej banky. Vtedy sa 

pristúpilo k dôkladnej rekonštrukcii strojového parku, čo malo zásadný vplyv na 

zvýšenie výrobnej kapacity. V tom čase podnik produkoval - nebielenú buničinu, 

lepenku a papier. 

Potom prišli roky hospodárskej krízy, ktorá nemilosrdne zasiahla činnosť 

Martinskej celulózky. V marci 1932 boli vlastníci závodu nútení zastaviť výrobu a 

500 robotníkov tak stratilo svoju prácu. Výroba sa obnovila v roku 1936 a v 

dôsledku prúdenia veľkých investícií sa zvýšila produkcia výroby. 
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Počas druhej svetovej vojny továreň obsadili Nemci, ktorí si tu opravovali svoje 

automobily a tanky. Po vojne sa začalo znovu vyrábať a 50% produkcie sa 

exportovalo do západnej Európy. 

Zo Švédska sa doviezli vtedy moderné strojné zariadenia, ktoré nám umožnili 

zvýšiť kvalitu vyrábanej celulózy a znížiť nečistotu. Zavádzanie nových strojov nám 

umožnilo zvýšiť výrobu zhruba o jednu tretinu a vyvážali sme asi 75% produkcie 

do vyspelých kapitalistických štátov. V roku 1969 sa martinský závod, ktorý 

bol 22 rokov riadený rôznymi organizáciami, stal samostatným podnikom. 

Nastal prechod od tradičnej výroby k efektívnej výrobe. 

V roku 1973 sa začali v závode vyrábať tapety - na Slovensku prvé svojho druhu.  
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Rozvoj výroby obalov má svoje začiatky v roku 1974, kedy firma ešte pred 

uvedením do chodu novej výroby obalov z vlnitej lepenky, ako náhradného 

ekologického programu, začala produkovať obaly z kašírovanej lepenky.  

V roku 1986 bol podnik začlenený do komplexu Závodov ťažkého strojárstva v 

Martine. ZTS chceli úplne zrušiť pôvodnú výrobu a chceli ju nahradiť strojárskou 

výrobou. Toto poznamenalo celé ďalšie obdobie rokov až do roku 1989, kde i 

napriek zámerom ZŤS sa podarilo udržať pôvodnú výrobu v Turčianskych 

papierňach. 

Po zložitých peripetiách sa napokon 1. júla 1990 stal závod opäť samostatným a 

vrátil sa k predchádzajúcemu názvu Turčianske papierne, štátny podnik.  

Od 2. apríla 1992 pôsobili dve akciové spoločnosti - MARTAP a Turčianske papierne. 

Spoločnosť MARTAP prebrala výrobu bytových tapiet a Turčianske papierne 

produkciu obalov. 

V roku 1993 získali Turčianske papierne prestížne ocenenie Euromarket 

award. 

Dňa 14. marca 1996 došlo k začleneniu Turčianskych papierní do rakúskeho 

koncernu Duropack A.G. pod názvom Turpak Obaly a.s., Martin.  
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Následne sa inštalovali ďalšie stroje, čím firma významne posilnila svoju pozíciu 

na slovenskom trhu. V tomto období prešiel závod aj ďalším významným 

vylepšením, kedy inštaloval celopodnikový informačný systém s pokrytím všetkých 

procesov potrebných pre spoľahlivé prijatie a plnenie objednávok svojich 

zákazníkov.  

Spoločnosť DS Smith Turpak Obaly spolu s organizáciami DS Smith 

Slovensko (Rožňava a Galanta) a DS Smith Polska S.A., organizačná zložka 

Slovensko (Ilava) je dnes dôležitým partnerom mnohým nadnárodným 

i slovenským zákazníkom, je popredným hráčom na trhu v oblasti udržateľných 

obalových riešení. 


