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Razantným a premysleným prístupom 
dokázal odvážlivec Ing. Vladimír Šrámek 
prinavrátiť lesk výroby. V topoľčianskej 
nábytkárni pracoval od roku 1984, keď 
ešte bola na výslní a aj potom, keď ju 
neprajné podnikateľské prostredie 
v porevolučných rokoch takmer zlikvi
dovalo. Keď už nebolo východiska, odi
šiel na krátku stáž do Nemecka. Získal 
kontakty na potenciálnych odberateľov 
produkcie. A najmä získal obraz, ako sa 
dá stavať na prežitej technológii, akým 
smerom investovať, ako inovovať výro
bu. Tieto poznatky mu uľahčili rozhod
nutie privatizovať starý areál.

Výrobný areál sa rozprestiera 
na ploche 13,5 ha

Pri nábehu novej výrobnej firmy bolo za
strešených 40 tisíc m² plochy hál. Záro
veň sa museli rozhodnúť – v decembri 
1999 – ktoré budovy treba opraviť a čo 
nového postaviť. Zachovali aj niekoľko 
objektov z roku 1912. Dôležité bolo po
silniť technologické linky. V prvých ro
koch bol v móde nábytok z masívneho 
dreva vyrábaný na zákazku. Tento trend 
veľmi rýchlo pominul. Oveľa žiadanejším 
sa stal nábytok vyrábaný z MDF dosiek. 
Bolo to výhodné pre sériovú výrobu zalo

ženú na dielcovom systéme, no náročné 
na rozpracovanosť, skladovanie dielcov 
a ďalších komponentov. S rastúcim ob
jemom výroby vzrástla aj zamestnanosť 
z pôvodných 360 pracovníkov na súčas
ných 1267 zamestnancov.

Ministerská januárová 
návšteva

16. januára 2015 navštívil topoľčiansky 
DECODOM minister hospodárstva SR 
Ing. Pavol Pavlis. Po rokovaní o možnos
tiach ďalšieho investičného rozvoja vý
roby nábytku si minister v sprievode spo

Topoľčiansky DECODOM 
sa uchádza o podporu štátu
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Značka DECODOM, s.r.o., Topoľčany je úspešným synonymom na európskom nábytkárskom trhu. 
Založili ju záchranou areálu nábytkárne v Topoľčanoch. Bolo však treba investovať do schátraných 
budov a už zastaranej technológie. Viac ako 90 rokov bola na tomto pozemku parná píla, výroba parkiet 
a takmer polstoročie prosperujúca výroba nábytku. Vo výrobe zostali pracovať tri stovky zamestnancov.

Ing. Vladimír Šrámek má najväčšiu zá
sluhu na záchrane výroby nábytku v To
poľčanoch, zveľadení areálu, inovácii 
výroby a stabilite odbytu

Ministra hospodárstva Ing. Pavla Pavlisa (vpravo) počas prehliadky výroby v závo
de DECODOM informovali výrobný riaditeľ Ing. František Kollár (vľavo) a konateľ 
Ing. Roman Gejdoš
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lumajiteľa a konateľa firmy DECODOM 
Ing. Romana Gejdoša a výrobného 
riaditeľa Ing. Františka Kollára prezrel 
výrobu v dvoch závodoch. Prekvapili 
ho moderné linky, často ovládané iba 
jedným operátorom, ktorému pomáha 
náročný softvér pracovať presne, kva
litne, spoľahlivo a rýchlo. 

Majitelia Decodomu od ministrovej náv
števy očakávajú prísľub investičnej po
moci. Doterajšia modernizácia presiah
la 44 mil. € z firemných prostriedkov. 
Nevyhnutné sú ďalšie investície – do 
rozšírenia výrobného areálu. Taktiež tre
ba rozšíriť Expedičné a logistické cen
trum v Krušovciach. Kompletne tu z vý
roby dovážajú celý objem produkcie. 
Veľkosklad má 14 tis. m² skladových 
priestorov s najmodernejším regálovým 
zakladacím systémom, ktorý má 15 tisíc 
pozícií. Neustále cez 10 nakladacích 
rámp privážajú nábytok z výroby. K od
berateľom súčasne expedujú denne 18 
kamiónov a nákladných áut nábytku. 

Z vyjadrení na brífingu

Minister hospodárstva SR Ing. Pavol 
Pavlis: „Radi podporíme rozšírenie výro
by nábytku v Topoľčanoch. Na stretnutí 
majitelia predostreli víziu, no ešte ne
konkretizovali investičné zámery formou 
už hotového návrhu projektu. Zaslúžia 
si štátnu pomoc do výroby, logistiky, 
ekológie. Do štátnych a verejných roz
počtov odviedli 76 mil. € a výrazným 
spôsobom stabilizujú trh práce v širšom 
regióne. Som smutný, keď vidím kamió
ny s guľatinou na export. Výroba vytvára 
pridanú hodnotu. Aj celkove treba na 
Slovensku posilniť nábytkársku výrobu.“

Majiteľ a konateľ DECODOM, s.r.o. 
Ing. Vladimír Šrámek: „Očakávaná pod
pora štátu – možno priamou investíciou, 
daňovými úľavami alebo dotovaním pra
covných miest – by pomohla urýchliť 
ďalší rozvoj. Vlaňajšiu výšku tržieb 68 
mil. € by sme mohli navýšiť na 70–75 
mil. €. Rozšírením oboch areálov chce
me vytvoriť možnosti ďalšieho zamest
nania 100–120 pracovníkov. Konkrétne 
máme cieľ: postaviť novú halu v závo
de 2 pre rozšírenie výroby obývačiek, 
rozšíriť expedičné a logistické centrum 
prístavbou o 6 tisíc m².“ 

Zladenosť výroby 
s objednávkami

Sériovosť výroby sa v uplynulých rokoch 
výrazne znížila. Predné jednoliate dvier
ka z 1 kusa už dizajnéri nepoužívajú. 
Dnes ich tvorí kombinácia 3–4 dreve
ných dielcov rôznych tvarov a dezénov, 
aj so sklom. Stokusové série pred
ných plôch sa zmenili na päťkusové. 
Základom odbytu je export a úspeš
nosť dizajnu. Výrobca vychádza z vý
sledkov Hausmesse, ktoré sa konajú 
4krát ročne v Nemecku. Dovezú 2–4 
inovované modely kuchýň a obývacie
ho nábytku. Dizajnéri odberateľov majú 
svoje predstavy a nájdu symbiózu pre 
desiatku nových typov a viacerých rie
šení. Všetky pripomienky a požiadavky 
firemné vývojové oddelenie rozpracuje 
do konkrétnych riešení a zreálnení tech
nickej prípravy výroby. Prevaha exportu 
podnecuje výrobné plány. Všetko pre
mietnu do individuálnych objednávok. 
Obmedzí to sériovosť a zvýši náročnosť 
na technickú prípravu a kooperáciu 
všetkých výrobných uzlov.
Prudký nárast tržieb v prvých siedmich 
rokoch výroby (do 2006) pribrzdila 
kríza stagnáciou počas štyroch rokov 
(2007– 11). Krízu však dokázali odolať 
aj zásluhou exportu na väčšie trhy s ná
bytkom v Nemecku, Českej republike, 
Poľsku, Rusku. V uplynulých dvoch ro

koch zaznamenali rast výroby a tržieb 
o 15 %.
Malý slovenský trh zásobujú cez 24 
predajných miest – Domy nábyt
ku DECODOM, Kuchynské štúdiá 
DECODOM, Partnerské predajne 
DECODOM. Najväčšia maloobchodná 
predajňa je priamo v Expedičnom a lo
gistickom centre Krušovce so skladovou 
a predajnou plochou 5851 m². Druhá 
najväčšia predajňa je v Košiciach, v roku 
2012 ju rozšírili na 5305 m². Sortiment 
je navrhnutý a vyrobený podľa požiada
viek zákazníkov ako súčasný trendový 
nábytok s pozdravom minulosti.

Základné faktografické údaje 
o firme
Názov: DECODOM, spol. s r.o.
Miesto: Topoľčany
Rok založenia: 1999
Počet zamestnancov: 1267
Obrat: 68 mil. €
Web: www.decodom.sk

● Topoľčany

Linka komplexného opracovania nábytkových dielcov KFL 300 od Homag Group, 
ktorú sprevádzkovali koncom roku 2013, prispela k podstatnému zrýchleniu vý
robného procesu

Rok 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Tržby 0,5 14,2 25,0 38,7 43,5 47,6 51,0 56,7 57,4 58,2 58,1 58,6 58,1 60,7 64,8 68,0

Vývoj tržieb spoločnosti DECODOM v mil. €. Zdroj: DECODOM


