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Interiér. Doplnky. Nábytok. Z týchto 
troch slov zložil „skratku“ ako meno pre 
svoju firmu Ing. Jozef Zajko v Bánovciach 
nad Bebravou a na svet prišla IDONA. 
Pomohol som si internetom a našiel som 
aj takúto informáciu.

1989…
Príbeh značky IDONA sa začína v roku 
1989, iba tri dni pred 17. novembrom 
1989. Ako vtedy aj dnes chceme a vie
me byť o krok vpred…

„Začal som v podstate v dielni môjho 
starého otca, ktorý bol stolár. V montér-
kach, s jeho náradím a vybavením som 
sa pustil do výroby nábytku na mieru 
v rámci možností, ktoré vtedy socialis-
tická ekonomika dovoľovala. Volalo sa to 
„služby obyvateľstvu“. Celá dielňa mala 
niečo okolo 200 m2 a o robotu som po-
pri riadnom zamestnaní nemal núdzu. 
Potom prišlo to obdobie, keď závod 
MIER ako monopolný zamestnávateľ 
stolárov v Bánovciach nad Bebravou za-
čal prepúšťať a zrazu sa v tomto regióne 
ocitlo množstvo „voľných stolárov“ dob-
rých odborníkov tesne pred dôchodko-
vým vekom a mal som to šťastie, že som 
ich 5 či 6 mohol prehovoriť a stiahnuť ku 
mne, aby sme stíhali napĺňať tie objed-
návky, ktorých zrazu pribúdalo,“ hovorí 
Ing. Jozef Zajko o svojich začiatkoch 
a dodáva: „Dopyt po neštandardnom  

Dôležitejšie ako technologické vybavenie 
je prepracovaný marketing

Zrejeme až s odstupom času, podobne ako v osobnom živote, si firmy a ľudia 
v nich po 25 rokoch svojho podnikania uvedomia, čo všetko preskákali, ktoré 
prekážky museli prekonávať, aké míľniky sprevádzali ich cestu. Nie vždy išlo 
všetko hladko, nie vždy sa dalo spoľahnúť na „priazeň osudu“, no vždy sa museli 
spoľahnúť v prvom rade na svoj zdravý rozum a dobrý odhad situácie. Pokúsil som 
sa z tohto pohľadu pozrieť do firmy, ktorá už roky patrí k stáliciam v nábytkárskej 
branži a jej cesta môže byť inšpiratívna.
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Moderné technologické vybavenie je dôležitým predpokladom na úspešné zvlád-
nutie náročných požiadaviek zákazníkov
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nábytku na mieru do domácností bol veľ-
ký, pretože v tom čase sa do domácností 
dali zohnať len rovnaké postele, rovnaké 
sedačky, rovnaké obývacie zostavy, rov-
naké kuchyne...a ľudia chceli zmenu.“

Postupne sa z malej dielničky začala ry-
sovať výroba, ktorá bola zaujímavá nielen 
pre klientov, ale aj pre partnerov. Vízia 
bola jednoduchá. Ponúknuť alternatívu 
k uniformite, ktorá nás sprevádzala na 
každom kroku tesne po zmene spolo-
čenského systému. Prekvapila aj kúpna 
sila obyvateľstva. Podľa slov Ing. Zajka, 
to bolo „bezstarostné obdobie“, keď ob-
jednávky chodili samé. Aj bez reklamy 
a marketingu. Postupne sa z malej diel-
ničky prepracovala firma cez pôsobenie 
v spoločnosti BEBA, ktorá zamestnávala 
až do 120 zamestnancov a Ing. Zajko 
mal na starosti obchodnú politiku firmy 
až k samostatnej existencii a výrobe ná-
bytku pre všetky segmenty. Dnes o sebe 
na internete píše: „Sme jedným z vedú-
cich slovenských výrobcov komplexných 
riešení interiérov hotelov, reštaurácií, 
kancelárií a privátnych stavieb. Kvalita 
nášho servisu prináša pridanú hodno-
tu hlavne v exkluzívnych technických 
a dizajnových riešeniach. Klientov roz-
maznávame jedinečnosťou v detailoch, 
neustálou inováciou v závislosti od ich 
vkusu, podmaňujúcou sofistikovanosťou 
i osobitými doplnkami.“

1990…
Dekádu deväťdesiatych rokov cha
rakterizujú úspešné realizácie v seg
mente „kancelárie a banky“, vďaka 
profesionálne zvládnutému prepájaniu 
tradičnej stolárskej zručnosti s nastu
pujúcimi novými štandardmi. Výrobu 
priebežne dopĺňame CNC technoló
giami a poradenstvom v tzv. space 
plan servise.
 
Po odchode z BEBY nemal na výber 
a musel pokračovať vo výrobe nábytku 
a zariaďovaní interiérov. Pretože sa vždy 
venovali atypickej výrobe, vždy mali do-
statok zákazníkov. Ich cieľom bolo za do-
stupnú cenu ponúknuť nezvyčajnú kvalitu 
a tým si vybudovali meno, ktoré posilňovali 
účasťou na výstavách doma i v zahraničí. 

2000…
Na prelome milénia IDONA zamestná
va viac ako 50 ľudí a disponuje mnohý
mi úspešnými realizáciami v bankovom 
sektore. Naša značka a kvalita patria 
k pravidelne oceňovaným účastníkom 
domácich a zahraničných výstav (Nitra 
– SK, Kolín nad Rýnom – DE).

Nemenej dôležitým faktorom úspechu firmy je kolektív spoľahlivých a odborne 
zdatných pracovníkov

Realizácia interiérov Hotela Albrecht v Bratislave (2008)

Jednou z nosných súčastí výrobnej línie Idony je hotelový program
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Realizačné aktivity rozširujeme o seg
ment interiérov hotelov a reštaurácií.
2004…
Sme držiteľom certifikátu podľa nor
my ISO 9001:2000 v oblasti „Návrh 
a výroba nábytku a zariaďovanie in
teriérov.“
2007...
Sa stávame držiteľom certifikátu ISO 
podľa novšej normy ISO 9001:2008.

„Krízové obdobie, ktoré sme aj my za-
registrovali po roku 2008, sme sa sna-
žili prekonať pripravení. Predovšetkým 
vďaka tomu, že sme vo firme nikdy nežili 
nad pomery, ale vždy sme v ruke dva aj 
trikrát otočili každú mincu, kým sme ju 
vydali, sme situáciou, ktorá nastala po 
prudkom prepade trhu, neboli až tak veľ-
mi zaskočení“, hovorí Ing. Jozef Zajko. 
„Netvrdím, že sme si s tým vedeli dať 
rady okamžite, ale nestrácali sme čas 
hľadaním neschodných východísk. Aj my 
sem sa dostali do fázy, keď začali tržby 
firmy klesať, a preto sme z logických dô-
vodov museli hľadať nové riešenia. 

2009…
Poskytovanie komplexného servisu sa 
ukázalo byť liekom na prekonanie na
stupujúcej trhovej krízy. Optimalizáciou 
výrobných procesov (štíhla efektívna 
výroba) dokonca zvyšujeme svoje ak
tivity a tržby v hospitality segmente.
Výsledkom sú nové hotelové referencie 
na slovenskom trhu: Hotel TATRA, Hotel 
PAVLA, Hotel ALBRECHT, Penzión 
SLALOM, Hotel SALAMANDRA.
IDONA sa stáva autorizovaným dodá
vateľom automobilového importéra 
Škoda Auto Slovensko.

Prudký pokles stavebného segmentu 
však IDONA musí sanovať hľadaním 
nových trhov, pretože na Slovensku sa 
problémy z verejnými objednávkami zda-
jú z tohto pohľadu takmer neriešiteľné. Aj 
preto sa vo firme mení majetková i riadia-
ca štruktúra. Riaditeľom firmy IDONA sa 
stáva skúsený nábytkár, človek z bran-
že, Ing. Peter Pallo. Jeho úlohou je nájsť 
trhy v dostupných nemecky hovoriacich 
krajinách. Dnes sa IDONA presadila 
v Rakúsku, Nemecku a vďaka dobrým 
referenciám sa jej darí aj tam. 
„Nie je to jednoduché, ale ja nemám 
rád jednoduché výzvy“, hovorí Ing. 
Peter Pallo: „zvládnuť technológie, do-
kázať naprojektovať, kvalitne vyrobiť 
a odprezentovať, to je základ, ktorý mu-
síte poskytnúť, keď sa chcete uchádzať 
o priazeň takého náročného zákazníka, 
aký v týchto regiónoch je. Nemôžem 
si pomôcť, ale ešte stále sa na nás, na 
slovenské firmy, na východoeurópske fir-
my dívajú tak trochu cez prsty, ako keby 
neboli presvedčení, že aj my dokážeme 
dodať špičkovú kvalitu. A preto je najdô-
ležitejším aspektom práve nevyhnutnosť 
komunikácie a odbornej práce, niekedy 
aj nad rámec očakávanej kvality.“
Momentálne pripravujú a vyrábajú za-
riadenie pre špičkový hotel v Mníchove 
a berú to ako (azda) svoju doteraz naj-
väčšiu výzvu. Vedia totiž, že dobré meno 
sa šíri rýchlo a investícia do takéhoto 
marketingu je tou najlepšou investíciou, 
ktorá sa vráti vo zvýšených počtoch ob-
jednávok a práce v budúcnosti. 
Nezanedbateľnou posilou vo vedení 
Idony je aj nastupujúca generácia ná-
bytkárov. Nie náhodou zostal jeden zo 
synov „vo fachu“. Vôňa a chuť dreva je 

neodolateľná. Michal Zajko má na sta-
rosti obchodné vzťahy, ale aj on dáva za 
pravdu svojmu otcovi, keď tvrdí: „Asi až 
teraz si definitívne uvedomujem, akým 
dôležitým aspektom pri globalizácii 
podnikateľského priestoru je ovládanie 
cudzích jazykov. Mladí, kým študujú, to 
dosť často podceňujú, ale v Idone sme 
si potvrdili, že aj odborná pracovná sila – 
a nielen manažment – musí ovládať mini-
málne nemčinu. Ja som mal to šťastie, že 
som pol roka prežil na škole v USA, takže 
aj tam som získal jazykovú gramotnosť. 
Keď komunikujete so zákazníkom, keď 
pracujete podľa originálnych projektov, 
keď čítate a riešite pripomienky, tam 
všade sa už bez nemčiny alebo anglič-
tiny nezaobídete. Nie je to jednoduché 
a ľahké, stať sa zodpovedným za osudy 
niekoľkých ľudí, keď ja mám za úlohu 
hľadať prácu a tým aj chlieb pre živiteľov 
rodín. Snažím sa, ako najlepšie viem 
a v tom mi je otec naozaj veľkou inšpi-
ráciou i oporou.“

2014…
Aktívne vstupujeme na zahraničné trhy 
– Rakúsko, Chorvátsko, Nemecko.
IPS systém (Idona Projektmanažment 
Services) – definovali a zaviedli sme 
vyššiu úroveň riadenia vzťahov s klient
mi.

Príbeh firmy IDONA sa píše už 25 rokov. 
Ročne naplnia približne 100 objedná-
vok. Za roky existencie je to približne 
dva a pol až tritisíc interiérov, hotelov, 
kancelárií, domácností u nás i v zahrani-
čí. Nie je dôležitý objem za každú cenu, 
no aj naďalej platí to, čo si pred seba 
Ing. Jozef Zajko pred seba postavil už 
v roku 1989: Ako vtedy aj dnes chce
me a vieme byť o krok vpred…

Základné faktografické údaje 
o firme
Názov: IDONA, spol. s r.o. 
Miesto: Bánovce nad Bebravou
Rok založenia: 1989 (s.r.o. 1999)
Počet zamestnancov: 45
Obrat: 2,2 mil. €
Web: www.idona.sk

● Bánovce nad Bebravou

Kancelárske programy City Office, City Office Compact a Office Light od Idony sú 
výsledkom kooperácie dizajnéra s konštruktérmi


