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DM: Vyštudovali ste Ekonomickú uni
verzitu v Bratislave, svoj profesijný 
život ste ale spojili s vaším rodným 
Liptovom. Aj to svedčí o tradičnom 
a silnom pute k regiónu, z ktorého 
pochádzate. Do akej miery vás Liptov 
inšpiruje vo vašom rozhodovaní?
I. B.: Nechcem sa štylizovať do polohy 
nekompromisne „roduvernej“ dcéry, 
pretože som prežila niekoľko zaujíma-
vých a podnetných pobytov v zahraničí, 
no mám neustále pocit, že som svojmu 
regiónu niečo dlžná. Že ľudia i krajina, 
ktorú dôverne poznám, potrebujú moje 
skúsenosti a ja – naopak – potrebujem 

ich. Je to taký zvláštny pocit vzájomnej 
spolupatričnosti, ktorá dokáže človeka 
motivovať i uspokojovať zároveň. Prosto, 
tak to cítim a verím, že genetická výbava 
človeka môže byť doplnená aj o miesto, 
odkiaľ pochádza. 

DM: Drevospracujúci priemysel vní
mame skôr ako „doménu“ mužov. 
Je ťažké sa v ňom presadiť?
I. B.: Moja skúsenosť je tá, že žena musí 
minimálne dvakrát viac pracovať ako 
muž, aby sa presadila, a to nielen v dre-
vospracujúcom priemysle. Na súčasnej 
pozícii sa cítim dobre, určite nie som dis-
kriminovaná. S kolegami a obchodnými 
partnermi si rozumiem a dokážem nájsť 
spoločnú reč. Aj keď som občas cítila na 
sebe spýtavé pohľady, som presvedče-
ná, že dnes ma medzi sebou kolegovia 
z branže vnímajú ako jedného z nich. 
Málokto si už dovolí spochybniť moje 
pôsobenie vo firme. 

DM: Máte „univerzálne“ manažérske 
zručnosti, alebo sa riadite v každom 
biznise podľa danej situácie? 
I. B.: Na vysokej škole ma naučili zákla-
dy a teóriu. Tú som si rokmi na stážach 
i v praktickom živote overovala a dá sa 
súhlasiť s tvrdením, že najlepšou školou 
je prax. Netvrdím, že jedine tým, keď vás 
hodia do vody, aby ste sa učili plávať, ale 
aj to môže byť spôsob, ako sa naučiť 
riešiť problémy, s ktorými ste konfron-
tovaný. Niektoré manažérske zručnosti 
sú vrodené, iné človek získava skúse-
nosťou. V každom prípade sa rozumný 
človek riadi podľa danej situácie, okol-
ností, prostredia a vlastností protihráčov 

alebo spoluhráčov. Je to ako taktická hra 
a na tú je tiež potrebný tréning. Treba 
si veriť, ale tiež príliš nepreceňovať svo-
je schopnosti. Preto často hovorím, že 
pokora voči situácii prináša riešenia aj 
v najkomplikovanejších situáciách.

DM: Čo vás za roky pôsobenia 
v Rettenmeier Tatra Timber najviac 
nemilo ale aj na druhej strane milo 
prekvapilo? 
I. B.: Tie dobré a milé prekvapenia sú, 
že chlapci z výroby mi trpezlivo vysvetľujú 
vždy nové a nové technické záležitosti, 
takže sa učím za pochodu. Nie všetko si 
zapamätám, ale pre rozhodovanie je to 
jednoducho potrebné. Medzi tie nemilé 
prekvapenia patrí napríklad to, že málo 
zamestnancov má chuť rásť, ďalej sa roz-
víjať, sám sa snažiť a posúvať sa ďalej. 
Väčšina čaká, kedy si ich možno niekto 
všimne a posunie ich ďalej. Ja mám rada 
aktívnych, iniciatívnych ľudí, ktorí za vami 
sami prídu: „chcem to alebo ono, tam sa 
vidím do budúcna“. Ja som taká bola. 
Hnala som sa za každou šancou, ktorú 
som videla pred sebou. Niekedy mám 
dojem, ako keby sa dnešná generá-
cia pracovne aktívnych ľudí uspokojila 
s daným stavom, ako keby sme si zvy-
kli na „status quo“ a zmierili sa s tým, 
že sa nedá zmeniť. Našťastie vnímam 
okolo seba aj nemálo – predovšetkým 
mladých – ľudí, ktorí stále majú chuť 
skúšať niečo nové, skúšať najmä seba 
v situáciách, ktoré im ponúkajú nové vý-
zvy. Stále tvrdím, že čím viac skúseností 
získate v mladosti, tým viac ich môžete 
v aktívnom veku zúročiť.

Manažérka z Liptova 
s vytrvalosťou a cieľavedomosťou v génoch

Ing. Ingrid Benčová, konateľka najväčšej piliarskej fabriky na 
Slovensku, Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o. v Liptovskom Hrádku 
je v tomto roku nominovaná v ankete časopisu TREND Manažér 
roka 2016. Je to nielen ocenenie jej dlhoročnej práce v odvetví, do 
ktorého prišla z úplne odlišnej branže, ale aj významné zviditeľne-
nie nielen pre jej firmu, ale aj drevársky priemysel na Slovensku. 
Drevársky magazín ju preto požiadal o odpoveď na niekoľko otázok.

Autor: PhDr. Peter Zemaník
Kontakt: peter.zemanik@zsdsr.sk
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Ing. Ingrid Benčová, konateľka a riadi
teľka Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o.
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DM: Rettenmeier Tatra Timber patrí 
k stabilným a prestížnym členom 
Zväzu spracovateľov dreva Sloven
skej republiky. Už dlhé roky zastáva 
tézu, že dreva je na Slovensku dosť 
pre všetkých. Napriek tomu sa nie
ktoré drevárske spoločnosti každý 
rok obávajú o dodávky dreva pre 
svoju potrebu. Čo si o tom myslíte?
I. B.: Zastávam ten istý názor. Zatiaľ je 
na Slovensku dosť dreva. Na Slovensku 
však chýba dlhodobá stratégia roz-
voja drevospracujúceho priemyslu. 
Zvyšovanie stupňa finalizácie produktov 
v drevospracujúcom priemysle, nasta-
venie systému tak, aby sa znížil vývoz 
guľatiny do zahraničia bez ďalšieho 
spracovania. Pomohlo by zvyšovanie 
konkurencie schopnosti drevospracu-
júceho priemyslu, propagácia na pod-
poru tuzemskej spotreby  produktov 
domácej produkcie, spolupráca s vyso-
kými školami, a to v oblasti drevostavieb 
– architekti, technickí experti z oblasti 
stavebníctva, energetiky, nezabúdajúc 
na legislatívu, tzv. interdisciplinárne 
programy. Zvýšenie pridanej hodnoty na 
Slovensku bude mať tak pozitívny vplyv 
aj na domácu ekonomiku. Niekto to uro-
biť musí. Aj preto je ZSD SR dôležitým 
profesijným združením, ktoré nehľadí len 
na tzv. krátkodobé ciele. Práve hľadanie 
a spoluvytváranie dlhodobej koncepcie 
je úloha, na ktorú sú štruktúry ZSD SR 
pripravené, a v ktorých aj ja, resp. „moja 
firma“ máme svoju úlohu. 

DM: Má zmysel sa venovať pozitívne
mu obrazu drevárov v očiach laickej 
verejnosti, keď drevospracujúce fir
my sú vnímané skôr ako „lesožrúti“.
I. B.: Určite áno. Drevo je hospodárska 
a obnoviteľná surovina. Treba dbať na 
to, aby sa dodržiavali lesné hospodár-
ske plány, aby výsadba bola robená včas 
a poriadne. V minulosti som pracovala 
v Alcateli, telekomunikačnej firme, ktorá 
sídli v Liptovskom Hrádku, a na hrádockú 
pílu som sa tiež pozerala ako na „lesožrú-
ta“. Teraz je môj pohľad iný. Nie preto, že 
píla je môj chlebíček, ale preto, že tejto 
problematike viac rozumiem. Drevo je 
vzácna surovina, ktorú si musíme vážiť 
a mala by byť považovaná za strategic-
kú. Ťažba guľatiny je prirodzený proces 
a znova opakujem to, že by sa nemala 
vyvážať bez ďalšieho spracovania. Veľa 
sa hovorí o obnoviteľnom rozvoji, obnovi-
teľných zdrojoch – veľké pojmy, ale má-
lokto im rozumie. Treba sa učiť aj od na-
šich predkov. Oni prirodzene vedeli, že 
bývanie v drevených domoch je zdravé, 
že sú energeticky nenáročné. Pozrime 

sa na drevenice v skanzene v Pribyline. 
Poznali naši predkovia pojem pasívny 
alebo nízkoenergetický dom? Asi nie. 
Ale tie drevenice nimi sú. V mnohých 
témach sme dostatočne vzdelaní, laici 
i odborníci. Mnohé veci robíme intuitív-
ne, ale niekedy mám pocit, že sa často 
riadime skôr emóciami než rozumom. 
Rozumné argumenty v prospech ťažby 
dreva často ustúpia srdcervúcim výkri-
kom o tom, že ničíme naše lesy a be-
rieme drevo nasledujúcim generáciám. 
Vtedy tvrdím, že ak by sme postupovali 
podľa tohto – nesprávneho – vzorca, išli 
by sme sami proti sebe. Veď nemôže byť 
našou ambíciou vyťažiť drevo z našich 
lesov nenávratne a zmeniť ich na holé 
pláne. Dreva máme – a to hovoria aj ofici-
álne a overiteľné štatistiky – naozaj dosť 
a pri rozumnom hospodárení ho budú 
spracúvať aj generácie po nás.  

DM: Lesníci aj drevári sú na jednej 
lodi. Napriek tomu to niekedy vyzerá, 
že sú veční súperi. Sú ale odkázaní na 
život v symbióze. Kde by sa dala spra
viť náprava, aby sme si viac rozumeli?
I. B.: Áno, sme na jednej lodi, sme na 
sebe životne závislí, a to doslovne. Nie 
som študovaný odborník v tejto oblasti, 
jedno je ale isté, obidve strany musia byť 
dobrí hospodári, aby prežili. Preto sa tre-
ba prispôsobovať dobe a jej požiadav-
kám. Ako príklad uvediem: Treba nám 
lesy 100–120-ročné? Z pohľadu piliarov 
je to surovina, ktorá nezodpovedá kvalite 
potrebnej pre ďalšie drevárske spraco-
vanie, veľké hrče, tvrdá hniloba, príliš 
hrubé. Dopad na majiteľov lesa sa prejaví 
v nižšom finančnom speňažení, vzniká 
les náchylný na kalamity, či už veterné 
alebo vystavené napadnutiu hmyzom. 
Ďalším príkladom, ktorý ilustruje spoloč-

ný záujem, je výsadba nového lesa. Aká 
má byť skladba druhov stromov, majú to 
byť monokultúry alebo zmiešané lesy, sú 
žiadané pôvodné druhy alebo výsadba 
iných druhov? V tomto prípade chýba in-
tenzívna odborná diskusia a jej dôsledné 
uvedenie do praxe, tzn. s tým súvisiaca 
legislatíva.

DM: Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o., 
Liptovský Hrádok je najväčší spraco
vateľ – piliar na Slovensku. Vnímate 
toto postavenie ako výnimočné, ale
bo je skôr na príťaž? Mali ste nieke
dy chuť odísť z drevárskeho biznisu? 
I. B.: Som hrdá, že môžem robiť a viesť 
najväčšiu pílu na Slovensku a prirodzene 
sa budem snažiť jej postavenie udržať. 
Som na píle 6 rokov, zažila som ťažké 
časy, ale v tom čase ma ani nenapadlo 
z firmy odísť. Misia ešte nebola splnená. 
Od obdobia náročného šetrenia a ob-
medzovania akýchkoľvek (aj potrebných 
obnoviteľných) investícií prechádzame 
obdobím opätovného rozvoja, takže ma 
teší, keď rozširujeme výrobu, staviame, 
zvyšujeme počet zamestnancov. Na za-
čiatku bolo dôležité vytiahnuť pílu z čer-
vených čísel, teraz je mojou – vlastne 
našou – úlohou udržanie pozitívneho 
trendu. A to napriek zložitej trhovej si-
tuácii, či už na trhu s guľatinou alebo 
na trhu s rezivom. Momentálne máme 
problém s kvalitou suroviny, čo nega-
tívne ovplyvňuje kvalitatívnu štruktúru 
našich výrobkov. Ale to je bežný život, 
každodenné úlohy, ktoré musím riešiť, ak 
chcem, aby fabrika išla podľa predstáv 
mojich i jej majiteľov. Nehovoriac o tom, 
že s pocitom zodpovednosti za osudy 
zamestnancov sa zobúdzam i zaspávam. 

DM: Ďakujeme za rozhovor.

Rettenmeier Tatra Timber v Liptovskom Hrádku je najväčším piliarskym spracova
teľom na Slovensku
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