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Len romantika nestačí, 
drevodom potrebuje aj srdce

Spoločnosť DREVODOM ORAVA, s.r.o., pôsobí na 
trhu už viac ako 25 rokov. V oblasti výroby zá
hradných chatiek, prístreškov, altánkov, garáží, 
rekreačných chát a zrubových rodinných domov 

má dlhoročné skúsenosti. Spoločnosť má sídlo v Podbieli, kde je 
sústredený manažment firmy ale taktiež i Podniková predajňa, kde 
je ponúkaný stavebný a spojovací materiál. Svoje ďalšie prevádzky 
(výrobné haly) sú vybudované v Krivej a Oravskej Lesnej. Autor: PhDr. Peter Zemaník

Kontakt: peter.zemanik@zsdsr.sk
Foto: archív DREVODOM ORAVA

Nomen omen – dalo by sa povedať, keby 
sme meno firmy spojili aj s jej zakladateľ-
mi a pohrali sa so súvislosťami jej vzniku. 
Na deň, keď je v kalendári Jána založili 
aj dvaja Vladimírovia a jeden Jozef firmu 
POLAMAD, spoločnosť s ručením obme-
dzeným, z ktorej neskôr rozšírením výro-
by i produktov vznikla firma DREVODOM 
ORAVA, a vstúpil do nej aj jeden Ján. 
Za 25 rokov svojej existencie sa firma 
vypracovala od výroby jednoduchých 
drevených úžitkových a remeselníckych 
výrobkov, cez záhradné chatky a altánky 
až na špičkového výrobcu montovaných 
drevostavieb. Firma zamestnáva 63 za-
mestnancov a má niekoľko obchodných 
zástupcov nielen po celom Slovensku, 
ale taktiež v Nemecku, Francúzsku, 
Taliansku, Nórsku, Rakúsku, Čechách 
a Anglicku. Víziou spoločnosti je pre-
niknúť aj na iné trhy Európskej únie. 
V súčasnosti požiadala a podala všetky 
podklady na získanie ochrannej známky 
spoločnosti a v krátkej dobe by mala túto 
ochrannú známku dostať. Vlastní certifi-
kát svojich výrobkov od malých záhrad-
ných chatiek po drevené zrubové prefab-
rikované stavebné zostavy DREVODOM 
ORAVA. Vedenie firmy a rozhodovacie 
právomoci majú presné určenie: Vladimír 
Krížo – ekonomika, Vladimír Malatinka – 
výroba, Radoslav Poldauf – zásobovanie 
a Ing. Ján Sitek – obchod a investície.

Návrat ku koreňom

Keď načrieme ešte hlbšie do histórie, 
môžeme skonštatovať, že Podbiel je 

Štyria majitelia firmy Drevodom Orava v družnej debate (zľava): Vladimír Malatinka, 
Vladimír Krížo, Radoslav Poldauf a Ing. Ján Sitek

Ing. Ján Sitek vo dverách svojej drevenice z roku 1871 v Podbieli
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predurčený na to, aby v jeho katastri 
vznikla firma, ktorá pokračuje v tra-
dícii budovania oravských dreveníc. 
Pamiatkovú rezervácia ľudovej architek-
túry tvorí jedinečný a unikátny súbor 64 
stále obývaných a obývateľných dreve-
níc, ktoré pochádzajú z 19. a začiatku 
20. storočia. Je to architektonický súbor 
dvoj- a trojpriestorových objektov ľudo-
vej architektúry so šindľovými strechami 
a svojráznou výzdobou. Zaujímavým je 
originálny vetrací otvor v štíte domov, 
ktorý má tvar kalicha. Základ hospo-
dárskych usadlostí tvoria otvorené 
spoločné dvory s hĺbkovou zástavbou. 
V prednej časti dvora sú za sebou dva 
i tri domy, na ktoré nadväzujú hospodár-
ske stavby. Zástavbu parcely uzatvára 
kolmo postavená stodola. Zrubové ne-
omietané domy so sedlovými strecha-
mi krytými šindľom stoja na kamenných 
podmurovkách.
V tejto jedinečnej rezervácii boli viace-
ré drevenice v poslednej štvrtine 20. 
storočia obnovené na rekreačné účely 
a poskytujú atraktívne ubytovanie. 
Návrat ku koreňom, zachovanie tradícií 
a rozvinutie tohto potenciálu do moder-
nej podoby. Tak by sa dala charakterizo-
vať spätosť firmy so svojím prostredím, 
no počas rokov existencie už dávno 
prerástla rámec užšieho regiónu. 
„Na dosiahnutie najlepších vlastností 
stavby používame výberové smrekové 
špeciálne sušené drevo. Je neodškrie-
piteľné, že drevo je najúžasnejší staveb-
ný materiál, do ktorého sa musíte zami-
lovať. Preto sa ho snažíme vo výrobnom 
procese použiť a nie zneužiť. Pre všetky 
operácie používame moderné strojové 
technológie, čo zaručuje operatívnosť 
pri uskutočňovaní objednávok,“ hovorí 
Vladimír Krížo, jeden z konateľov firmy 
DREVODOM ORAVA, s.r.o. a dodáva: 
„Súčasťou ponuky pre slovenský a čes-
ký trh je samozrejme doprava a montáž 
jednotlivých výrobkov priamo u zákazní-
ka po cenovej dohode. Objemom výro-
by a exportu naša spoločnosť prevyšuje 
konkurenčné firmy v danej oblasti a to je 
naša nesporná výhoda. Nejdeme pod 
cenu, ale efektivitou práce a montáže 
sme schopní konkurovať aj na zahra-
ničných trhoch.“ 
Za účelom rozšírenia svojho pôsobe-
nia investovala firma aj do vybudova-
nia stálych výstavných expozícií zá-
hradných chatiek, ktoré má vo svojom 
sídle v Podbieli, ale taktiež v Bratislave 
a v Šenove u Ostravy (Česká republika) 
a ešte niekoľko iných po celom Sloven-
sku. Skvelou referenciou sú aj lokality 
s potenciálom rekreačných oblastí a to 

Rekreačná oblasť Svrčková dolina, chatová lokalita s chatami na predaj alebo pre-
nájom v lone hôr pod Roháčmi, 9 km od obce Podbiel

Rekreačná oblasť Koralpe – Rakúsko, ležiaca v pôsobivom lyžiarskom stredisku 
v Korutánsku

Zrubový rodinný dom Monarch v Kežmarku, autorka projektu: Ing. Mária Ďurošková. 
Drevostavba z prírodných materiálov s netradičnou tepelnou izoláciou (sypaný 
korok), ale tradičnej formy, ktorá zapadá do podhorského prostredia. 3. miesto 
v súťaži Drevostavba roka 2012
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na Orave v Podbieli (oblasť Svrčková),  pri 
Bratislave oblasť Bodíky a v rakúskych 
Alpách v Koralpe, kde DREVODOM 
ORAVA, s.r.o., vybudovala stavby pre 
rekreáciu vrátane stavieb pre reštaurač-
né služby. Ročne vyrobí a vyexpeduje 
viac ako stovky záhradných chatiek, prí-
streškov, altánov a garáží a okolo 100 
rodinných domov a rekreačných chát. 
V súčasnosti sa orientuje predovšetkým 
na nemecký trh, ktorý odoberá takmer 
50 % produkcie rodinných domov, ale 
domy z Oravy zdobia mestá a lokality aj 
vo Francúzsku, Anglicku, Taliansku a sa-
mozrejme v Českej republike. 

Výhodou je operatívnosť

„Cieľom našej spoločnosti je zabezpečiť 
spokojnosť zákazníka a poskytovanými 

službami vytváranie trvalého vzťahu so 
zákazníkom. Takto chceme zvýšiť pre-
daj záhradných chatiek, prístreškov, 
altánov, garáží a víkendových domče-
kov alebo rekreačných chát, nakoľko 
kapacita výroby umožňuje výrobu až 
niekoľko tisícok kusov týchto výrobkov. 
Našou ambíciou je osloviť dodávkou zá-
hradných chatiek, prístreškov a altánov 
odberateľov obchodných reťazcov a tým 
dosiahnuť využitie našich výrobných 
kapacít,“ hovorí Ing. Ján Sitek, ktorý je 
zodpovedný práve za predaj a investície 
vo firme. „Je dôležité, že sme vo firme 
spoločníci, ktorí sa poznáme dlhodobo 
a vnímame sa už ako priatelia. Zároveň 
máme hlboko zakorenený vzťah k nášmu 
regiónu a k drevu. Rád sa chválim tým, 
že vlastním jednu z najstarších dreveníc 
v Podbieli, ktorá pochádza z roku 1871. 

Bez koreňov to nikdy nejde. A kým nie-
kde sa umelo zakladajú a vytvárajú skan-
zeny, my ho máme priamo autentický 
a zachovaný u nás.“
Od tradičných dreveníc majú dnešné 
moderné drevostavby podstatne ďaleko. 
Automatizovaná výroba na moderných 
CNC strojoch si vyžaduje viac ako len 
ovládanie tesárskej sekery. Práve preto 
sa firma angažuje aj v aktivitách Zväzu 
spracovateľov dreva na podporu rozvoja 
stredného odborného školstva, ktorá sa 
prejavila aj v tom, že od minulého škol-
ského roka sa na štyroch stredných od-
borných školách vyučuje študijný odbor 
„technik drevostavieb“. Jeho absolvent 
je pripravovaný pre potreby praxe, ale-
bo môže pokračovať na novovzniknutej 
samostatnej Katedre drevostavieb, ktorá 
vznikla v januári 2015 na Drevárskej fa-
kulte Technickej univerzity vo Zvolene. 
Nepochybnou výhodou fungovania 
a výroby DREVODOM ORAVA, s.r.o. 
je operatívnosť a schopnosť reagovať 
na požiadavky zákazníka. Vlastné pro-
jekčné oddelenie, kresliace pracovisko 
so špičkovou technológiou, umožňuje 
uspokojiť aj tých najnáročnejších zákaz-
níkov. Preto je firma schopná ponúkať ši-
roký sortiment produktov a za primerané 
ceny ponúknuť špičkovú kvalitu výroby. 
Dôkazom toho sú aj ocenenia v súťaži 
„Drevostavba roka 2012 a 2013“, ktoré 
dostala nielen od laickej ale predovšet-
kým od odbornej poroty. Zároveň je dr-
žiteľom „Značky kvality ZSD SR“, ktorá 
ju radí medzi spoľahlivých a preverených 
výrobcov montovaných drevostavieb na 
Slovensku. 
„Len romantika nestačí, drevostav-
ba potrebuje aj srdce,“ tvrdí Ing. Ján 
Sitek a účinkovanie firmy DREVODOM 
ORAVA, s.r.o. mu dáva zapravdu.

Základné faktografické údaje 
o firme
Názov: DREVODOM ORAVA, s.r.o. 
Miesto: Podbiel
Rok založenia: 1998
Počet zamestnancov: 63
Obrat: 3,5 mil. €
Web: www.drevodom.sk

● 
Podbiel

Zrubový dom Silvia v Hamuliakove, autorka projektu: Ing. Tatiana Jurčová

Zrubový dom na Morave, Česká republika – ideálne bývanie alebo rekreačný dom, 
zakomponovaný v prostredí hôr. Svahovitý terén umožňuje riešenie bývania i pod-
zemných priestorov


