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Pôvodne to bolo sídlo Okresného podni-
ku miestneho priemyslu. Ak tento názov 
dnešnej generácii nič nehovorí, možno 
si bude pamätať, že v týchto priestoroch 
sídlila po Novembri 1989 aj firma Beba, 
s.r.o. a neskôr NABAZ Bánovce, výrob-

ca sedačiek. V roku 2014 sa Ing. Jozef 
Zajko, konateľ firmy IDONA, spol. s r.o. 
po prvý krát dozvedel o blížiacom sa 
konkurze NABAZ-u a skrsla v ňom myš-
lienka, žeby mohol do týchto priestorov 
presťahovať svoju firmu. O dôvod viac 
mu dávalo aj vedomie, že on kedysi za-
čínal práve v Okresnom podniku miest-
neho priemyslu a neskôr pokračoval aj 
vo firme Beba. Okolnosti tak chceli, že 
sa dnes IDONA, spol. s.r.o.  realizuje 
v „domácich podmienkach“.

Celý objekt bol postavený pre atypickú 
stolársku výrobu v osemdesiatych rokoch 
minulého storočia. V tomto areáli pôso-
bil Ing. Zajko v rokoch 1990 až 1999. 
S Bebou sa jeho cesty rozišli, ale napriek 
tomu sa k tomuto priestoru u neho via-
žu len dobré spomienky. Logistika hál, 
nadväznosť technologických postupov, 
technická dispozícia priestorov – to všet-
ko vyhovovalo predstavám firmy, ktorá sa 
špecializuje na atypickú výrobu, zariaďo-
vanie interiérov a kancelárií, či hotelových 

Návrat domov – IDONA je na novej adrese

Korene nepustia. Možno aj tak by sme mohli charakterizovať (skôr senti-
mentálny než racionálny) dôvod, prečo sa renomovaná nábytkárska firma 
IDONA, spol. s r.o. Bánovce nad Bebravou v rámci mesta presťahovala na novú 
adresu. V Drevárskom magazíne sme firmu predstavili v máji minulého roka a už 
vtedy sme avizovali ich zámer presťahovať sa do zmodernizovaných priestorov. 
Keďže to nie je jednoduchá vec, radi sa k tomu zámeru opäť vraciame.
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Porovnanie stavu areálu pred rekonštrukciou a v súčasnosti
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prevádzok. V pôvodnom areáli, ktorý už 
bol veľmi tesný, mali k dispozícii niečo 
vyše 1100 m2 plochy, dnes sa areál zväč-
šil viac ako šesťnásobne. Rekonštrukcia 
však nebola jednoduchá. Usporiadanie 
vedenia firmy IDONA, spol. s r.o však 
umožnilo Ing. Zajkovi, aby sa výlučne 
venoval rekonštrukcii nových priesto-
rov. Začiatok prác bol 15. októbra 2015 
a dnes už v priestoroch existujú a vyrába-
jú. Nie je všetko ešte dokonalé, ale už ich 
čakajú „iba“ príjemné starosti. Celkové 
náklady na rekonštrukciu presiahli pri-
bližne 750 tisíc eur, z banky si museli 
požičať, splácať môžu sedem rokov a aj 
po odpredaji pôvodného areálu, ktorý je 
na opačnom konci „nábytkárskeho mes-
ta“ im finančne odľahne. Museli vyriešiť 
problémy s novými elektrorozvodmi, no-
vými vodovodnými prípojkami, zatepľo-
vanie, celé osvetlenie areálu i výrobných 
hál. Protipožiarny systém bol absolútne 
nefunkčný, museli ho zmeniť od začiatku. 
„Roboty bolo vyše hlavy,“ hovorí Ing. 
Jozef Zajko a dodáva: „Ľudia sa na to 
tešili, aj keď sme každý deň museli riešiť 
nové výzvy a prekvapenia, ktoré nám 
areál pripravil. Ale vďaka tomu sme sa 
mohli trošku rozšíriť, aj keď – zatiaľ – do 
výroby nových ľudí neprijímame. Máme 
čo robiť, aby sme stíhali realizovať naše 
objednávky, no dvojsmennú prevádzku 
nechystáme. Asi aj kvôli tomu, že zo-

hnať kvalitných ľudí do výroby je dnes 
aj na bánovecku problém. Jediné vý-
chodisko vidíme v uplatnení systému 
duálneho vzdelávania, v rámci ktorého 
sme podpísali zmluvu so SOŠ drevár-
skou v Topoľčanoch. Za všetko nech 
hovorí ten paradox, že my sami nemáme 
kapacitu, aby sme si vyrobili nábytok do 
našich kancelárií. Musíme sa spoliehať 
na kolegov, či na staré zariadenie.“ 

Základom riešenia bol jednoduchý ale 
názorný projekt, vizualizácia konečnej 
podoby. Spolupracovali s Ing. arch. 
Martinom Galandom z Bratislavy a boli 
spokojní s jeho návrhmi a riešením.
Zdá sa, že vynaložená námaha, investí-
cia do času i technológií a teda aj do ľudí 
stála za to. Naša návšteva vo vynovených 
priestoroch a porovnanie so stavom 
spred niekoľkých rokov to potvrdila.

Ing. Jozef Zajko (vľavo) so svojím synom Michalom sú dnes už spokojnejší ako 
pred pol rokom

Stav výrobných priestorov v lete 2015 a dnes
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