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D-nábytok...
v službách bytovej kultúry od roku 1990

Na svojej stránke zakladateľka a majiteľka firmy, Ing. Kvetoslava Dedinská píše 
okrem iného: „Našou snahou je, aby písmeno D v názve firmy bolo synonymom pre 
dobrý nábytok, dobré ceny, dobré služby a dôveru. 
Dobrý nábytok, ktorý ponúkame, je predovšetkým od slovenských výrobcov a zod

povedá estetickým, funkčným a materiálovým nárokom na súčasné zariadenie interiéru. 
Dobré služby sú tie, ktoré umožňujú vyriešiť každý problém pri realizácii predstáv o bývaní. Poskytu
jeme poradenstvo bytového architekta, odbornú montáž a spoľahlivú dopravu. 
Dôvera znamená, že sa môžete na nás spoľahnúť od roku 1991.“

História firmy sa začala písať ešte pred jej 
založením. Ako bytová architektka, ktorá 
pred rokom 1990 pracovala v Obchode 
s nábytkom š.p. na predajni v Lučenci, 
sa od prvých dní, ako sa pripravovala 
v Československu malá privatizácia, sú
streďovala na svoje podnikateľské ak
tivity. V októbri získala živnostenský list 
a v novembri navštívila prvé celoštátne 
kontrakty nábytku v Starom Smokovci. 
Napriek absencii skúseností sa Ing. 
Kvetoslave Dedinskej podarilo zúročiť 
svoje kontakty zo strednej, vysokej ško
ly ale hlavne z predchádzajúceho za
mestnania v Mieri š.p. Pod podnikové 
riaditeľstvo MIER š.p. Topoľčany patrili 
závody vo Fiľakove, Leviciach, Nitre, 
Uhrovci, Bánovciach nad Bebravou, To
poľčanoch, Hlohovci, Blatnici a Lučenci, 
kde pracovala na technickej príprave 
výroby. Lučenecký závod mal dve pre
vádzky – vyrábali sa tu čalúnené súpravy, 
ale aj obývacie steny na báze dyhovanej 
DTD. Nábytok poznala zvonku ale – a to 
je podstatné – aj zvnútra. 

Otvorenie predajne 
v Lučenci

Pamätníci vedia, že po zmene politic
kých, spoločenských i ekonomických 
pomerov v roku 1990 bol po kvalitnom 
nábytku obrovský dopyt. Bolo viacme
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nej logickým vyústením profesionálne
ho záujmu dynamickej manažérky, že 
sa nezľakla výzvy, ktorú si sama pred 
seba postavila. V máji 1991, v čase 
nedostatku dobrého nábytku, zorgani
zovala predajnú výstavu nábytku a by
tových doplnkov v Lučenci. Pomocou 
tejto aktivity získala finančné prostriedky 
potrebné na úspešné vydraženie obcho
du s nábytkom a v neposlednom rade aj 
zákazníkov a dodávateľov. 7. júla 1991 
úspešne vydražila predajňu nábytku 
v Lučenci a nastúpila na podnikateľskú 
dráhu, ktorá by nebola mohla byť úspeš
ná bez najbližších ľudí – manžela, ktorý 
mal pre jej prácu pochopenie a porozu
menie, svokry, ktorá jej pomáhala s vý
chovou a opaterou detí a bez rodičov, 
ktorí pomohli finančne v podnikateľských 
začiatkoch. 

Založenie Dizajn Akadémie

„Nebolo to vždy jednoduché. Naopak. 
Musela som čeliť neznámym výzvam, zo
rientovať sa v zmenenom prostredí, spo
ľahnúť sa na zdravý rozum a nepreceniť 
sily,“ hovorí Ing. Kvetoslava Dedinská 
a dodáva: „Predovšetkým so vznikom 
Slovenskej republiky a zmenou colných 
i daňových zákonov, zavedením samo
statnej meny, som musela problémy 
často riešiť za pochodu. Rozpad štát
nych firiem, živelná a chaotická privati
zácia bola živná pôda pre podvodníkov, 
zlodejov. Negatívne dopady v obchode 
som sa snažila kompenzovať aktivitami 
spojenými s akademickou pôdou na 
Drevárskej fakulte TU vo Zvolene, kde 
sa otvoril nový odbor: Dizajn nábytku. 
Okrem inžinierskeho odboru som par
ticipovala na otvorení bakalárskeho 
štúdia: Poradenstvo pre zariaďovanie 
interiéru. 
Snaha spropagovať dizajn nábytku, mo
dernizovať interiér a kultúru bývania na 
Slovensku ma priviedla k myšlienke na 
spoluprácu s riaditeľkou Novohradskej 
Galérie PhDr. Kingou Szabovou zorga
nizovať výstavu prác študentov dizajnu 
Drevárskej fakulty TU vo Zvolene. Vďaka 
záujmu a vysokej úrovni tejto prehliad
ky sa v nasledujúcom roku prihlásili aj 
študenti dizajnu z Vysokej školy výtvar
ných umení v Bratislave, Strojníckej 
fakulty TU Košiciach (neskôr Fakulty 
umení) a Fakulty architektúry STU 
v Bratislave. Tak vzniká tradícia Dizajn 
Akadémie v Lučenci. Pokladala som 
za veľmi potrebné prispieť k vzájomnej 
komunikácii a dialógu medzi dizajnérmi, 
výrobcami, obchodníkmi, zákazníkmi, 
študentmi a pedagógmi. Práca s týmito  

Ing. Kvetoslava Dedinská

V moderných priestoroch je ponúkaný nábytok najmä od slovenských výrobcov
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odborníkmi ma obohatila a posunula 
v poznaní a vzdelaní v našom odbo
re. Od roku 2003 túto štafetu prevzal 
Agrokomplex Výstavníctvo, ktorý počas 
výstavy Nábytok a bývanie organizuje 
v spolupráci so Slovenským centrom 
dizajnu Fórum dizajnu v Nitre.“ 
Jej práca a aktivity nezostali bez ohlasu 
odbornej verejnosti.
„K dlhoročnej aktívnej organizácii a fi
nančnej podpore prehliadky študent
ských prác viedla Kvetoslavu Dedinskú 
myšlienka pomôcť komunikácii a spolu
práci medzi všetkými, od ktorých závisí 
uplatňovanie dobrého dizajnu v praxi – 
medzi školami, výrobcami, obchodníkmi 
a spotrebiteľmi. Dizajn Akadémia v mno
hom prekročila tento pôvodný rámec – 
v čase zásadných politických a ekono
mických zmien na Slovensku sa stala 
jedinečnou priekopníckou aktivitou, 
ktorá podporila vytváranie vzťahov spo
lupráce v dizajne.“, napísala Ing.arch. 
Ľubica Fábri, teoretička a manažérka 
dizajnu, riaditeľka agentúry DESIGN IN. 
„Patriť do spoločenstva ľudí, ktorí 
s Kvetoslavou Dedinskou spolupracujú, 
znamená neustále rásť, a napredovať. 
Možnosť podieľať sa na architektonic
kom stvárnení predajní firmy D nábytok 
bola pre mňa výzvou, ktorá ma obohatila 
o cenné pracovné skúsenosti a neoce
niteľné priateľstvo s človekom, ktorého 
si vážim pre nevšedné profesionálne 
schopnosti a výnimočné ľudské vlast
nosti, “ dodáva Doc. Miroslav Debnár, 
dizajnér, Katedra priemyselného dizajnu 
VŠVU v Bratislave.

Nezastať a neuspokojiť sa s dosiahnutý
mi výsledkami. Aj tak sa dajú charakte
rizovať roky neustáleho hľadania doko
nalejších riešení a komfortnejšej ponuky 
pre zákazníkov. Preto nasledovala rekon
štrukcia priestorov predajne v Lučenci 
v roku 1994 a vo Zvolene v roku 1995. 
Snaha o vybudovanie silnej pozície na 
trhu vyústila do štvorročného extempore 
s rozšírením ponuky a predaja do blízke
ho, maďarského Salgótarjánu v rokoch 
2004 až 2008. 

Je neprehliadnuteľná

Je neprehliadnuteľná. Nielen ako 
osobnosť, podnikateľka, bytová archi
tektka. Cieľavedomá a nekompromis
ná. Predovšetkým k sebe. Vychádzať 
z úvahy, že ľudia budú potrebovať náby
tok vždy a spoliehať sa len na „kamen
ný obchod“ sa nedá donekonečna. Trh 
i zákazník sa za štvrťstoročie radikálne 
zmenili. Napriek tomu sa dá čeliť i odo
lávať nástrahám internetového predaja, 
sieťovým reťazcom. Ponúkať vždy niečo 
navyše, čo poskytuje komparatívnu vý
hodu oproti tzv. nízkym cenám je zása
da, ktorá pomáha Dnábytku stáť aj dnes 
bez bázne a hany medzi špičkou sloven
ských obchodníkov s nábytkom. Svoje 
podnikateľské krédo sa Ing. Kvetoslava 
Dedinská snaží presadiť aj v osvete me
dzi zákazníkmi na rôznych odborných 
podujatiach, výstavách a veľtrhoch. 
Dobrý kamenný obchod s nábytkom je 
symbióza všetkých typov a sortiment
ných  skladieb nábytku, bytových do

plnkov vrátane elektrospotrebičov, svie
tidiel, bytového textilu, dekoračných prv
kov a ich farebného stvárnenia, zladenia. 

Dobrý kamenný obchod 
poskytne

I. Inšpiráciu pre zákazníka. 
 Na základe pocitu sa spotrebiteľ roz

hodne kvalifikovane pre dizajn, po
vrchovú úpravu a rozmer. Expozície 
kamenných obchodov odzrkadľujú 
trendy v dizajne, materiáloch a ino
váciách.

II. Garantuje cenu nábytku. 
 Kamenné obchody poskytujú ver

nostné zľavy. Okrem toho sa v kamen
ných obchodoch organizujú neustále 
AKCIE, ktorými sa obchodníci snažia 
na vybrané druhy tovarov v spolupráci 
s výrobcom poskytnúť zvýhodnené 
ceny. 

III. Poskytuje širokú paletu služieb. 
 Kamenné obchody – na rozdiel od 

internetových – poskytujú služby, ako 
je poradenstvo bytového architekta, 
zameranie interiéru, dovoz nábytku, 
montáž nábytku a jeho záručný a aj 
pozáručný servis. Seriózny kamen
ný obchod disponuje servisnými ba
líčkami, ktoré pomôžu zákazníkovi 
podľa možností vymeniť poškodenú 
súčiastku aj po uplynutí záručnej le
hoty. Osobný kontakt predajcu so 
zákazníkom je základom seriózneho 
jednania pri nákupe nábytku.

„Táto práca ma neustále obohacuje. 
Neviem si predstaviť, žeby som sa roz
hodla inak. Neostáva mi nič iné, len sa 
snažiť o to, aby som svojou prácou pre
svedčila, že ju robím s láskou a k spokoj
nosti zákazníka,“ končí naše stretnutie 
Ing. Kvetoslava Dedinská.

Základné faktografické údaje 
o firme
Názov: Dnábytok 
Miesto: Lučenec a Zvolen
Rok založenia: 1991
Počet zamestnancov: 18
Web: www.dnabytok.sk

Zvolen ●

Konzultácia so zamestnancami patrí k samozrejmosti dennej práce za účelom 
neustáleho skvalitňovania predajných služieb

Lučenec ●


