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Bernhard Peschek,  
Prezident spoločnosti Mondi SCP, a.s.
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Na post prezidenta Mondi SCP ste nastúpili na konci 
roka 2015. Ako by ste zhodnotili uplynulé tri roky vášho 
pôsobenia v tejto spoločnosti? 

Je to veľmi dobrá skúsenosť a opäť niečo iné v mojej práci. 
Okrem hlavnej podnikateľskej činnosti sme spustili výstavbu 
modernizácie celulózky a tiež nového papierenského stroja. 
V živote firmy s tak dlhoročnou tradíciou, ako je Mondi 

SCP, sú to významné kroky. Máme jednu z najmodernejších 
firiem v papierenskom biznise na svete. Dopady na životné 
prostredie sa každoročne znižujú a nároky na život v čistom 
prostredí zvyšujú. Pre podnik tak blízko mesta a okolitých 
obcí je to obzvlášť ťažký záväzok. No pred takmer 140 rokmi, 
kedy fabrika vznikala, nik netušil, že mesto dosiahne taký 
rozvoj, že sa rozšíri až do jej bezprostredného susedstva. 

01_19_Sme jeden zo stabilných pilierov ekonomiky

Sme jeden zo stabilných 
pilierov ekonomiky
Ružomberok je už dlhé dekády jedným z našich najväčších priemyselných miest. 
Jeho strategická poloha na brehu rieky Váh a druh priemyslu umožnili napredovaniu 
aj jednému z najväčších závodov spoločnosti Mondi – SCP Ružomberok s tradíciou 
siahajúcou až do konca 19. storočia. V nasledujúcich riadkoch sa opäť presvedčíme, 
že spoločnosti s hlbokými koreňmi majú perspektívu i naďalej úspešne budovať 
svoj biznis a napriek tradičným zásadám neustále patriť medzi najmodernejšie firmy 
súčasnosti. A keďže veľké spoločnosti nedokážu fungovať bez skúsených manažérov, 
položili sme niekoľko otázok práve tomu najpovolanejšiemu. O prebiehajúcich zmenách 
v spoločnosti, ale aj o papieri ako médiu, sme sa rozprávali s Bernhardom Peschekom, 
prezidentom spoločnosti Mondi SCP.
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V našom ostatnom rozhovore ste boli na tomto poste 
ešte len veľmi krátko na to, aby ste vyslovili ambície 
a strategické zámery do budúcnosti. Ako je to teraz? 
Ktoré zámery sa vám už podarilo naplniť a naopak, 
ktoré ciele na svoje splnenie ešte len čakajú? 

Koncom roka 2018 sme dostali všetky finálne povolenia 
potrebné na začatie výstavby nového papierenského stroja. 
Strategicky je to pre nás veľmi dôležitý krok. Po mnoho rokov 
bolo Mondi SCP úspešným výrobcom grafického papiera, 
obalového papiera pre papierové tašky či papierové vrecká. 
Po spustení výroby nového stroja bude produkcia grafického 
papiera tvoriť dvojnásobok objemu, no výrobné portfólio 
sa rozšíri a budeme tak odolnejší voči výkyvom na trhu. 
Oslovíme súčasne nový segment na trhu – nový papierenský 
stroj PS19 bude vyrábať kartónový papier s bielym povrchom 
– vďaka online nakupovaniu je segment obalových materiálov 
na výraznom vzostupe. Zároveň začneme spracovávať 
recyklovaný papier, uzavrieme tak kruh obehovej ekonomiky 
a prispejeme k zdravšej planéte. A v neposlednom 
rade, v celkovej investičnej sume 340 miliónov eur je aj 
modernizácia celulózky, čo je ďalší významný krok po 
inštalácii nášho nového regeneračného kotla v roku 2014. 

V súčasnosti sa čoraz častejšie stretávame 
s názorom, že potlačené objemy papiera sa znižujú 
a namiesto kvantity sa do popredia dostáva kvalita 
a unikátnosť potlačených materiálov. Ako by ste z vášho 
profesionálneho a manažérskeho pohľadu zhodnotili 
tento trend? Ako sa s týmto trendom vyrovnáva 
spoločnosť, akou je Mondi SCP? 

V rámci skupiny Mondi je tento trend veľmi diskutovaný. 
A áno, kým vďaka digitálnym médiám poklesla hodnota 
papiera ako informačného média, zároveň narástla jeho 
hodnota ako marketingového nástroja na prelomenie 
informačného digitálneho hluku. Úspechy papiera 
PERGRAPHICA®, ktorým oslovujeme umelcov, grafikov, 
marketingové a reklamné agentúry, sú dobrým príkladom. 
Dotyk je jedna z foriem komunikácie a papier je v tomto 
prípade nenahraditeľný. Poklesy spotreby papiera pre tlačiarne 
sú faktom a na objednávkach ofsetového papiera tento trend 
pozorujeme už niekoľko rokov. Na jednej strane, hľadáme 
lepšiu a priamejšiu formu komunikácie s klientmi, zavádzame 
digitálne riešenia. Na strane druhej, ak dokážeme udržať náš 
podnik nákladovo konkurencieschopný, tak sa môžeme tešiť 
z výroby grafických papierov z Ružomberka do celého sveta 
na ďalšie desaťročia.  

„Dlhodobo prežijú len najprispôsobivejší.“
 

Niekto by si mohol povedať, že papier je papier a hotovo. 
Ako je možné odlíšiť sa od konkurencie v tomto segmente? 
Čo je v súčasnosti na trhu rozhodujúce? Kvalita produktov, 
služieb, cena, vzťahy, tradícia, meno alebo niečo úplne iné? 

Všetko, čo ste vymenovali (smiech). Kvalita produktov 
je samozrejmým očakávaním a v tomto parametri musím 
poznamenať, že konzistentná kvalita obzvlášť. Dobré 
zákaznícke služby, už spomenuté zavádzanie moderných 
digitálnych riešení, cena reflektujúca trh, vybudované 
dlhoročné vzťahy, ale aj meno firmy a značky – to sú faktory, 
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ktoré sa neustále menia. Udržať ich v rovnováhe je umením 
a tí, ktorí to doteraz nedokázali, už na trhu nie sú, alebo 
boli nútení k znižovaniu kapacít. Aby to nebolo príliš 
jednoduché, svetové ekonomické trendy a životný štýl mimo 
priemyslu, ktoré nedokážeme ovplyvniť, no ich sledovanie 
a prispôsobovanie sa im, sú nutnosťou. Tak ako v prírode 
aj pre nás platí, že dlhodobo neprežije ten najsilnejší, 
ale najprispôsobivejší. 

Mondi SCP je spoločnosť s viac ako 135-ročnou 
tradíciou. Je tento fakt pre vás, ako prezidenta 
spoločnosti, zaväzujúcim? Čo to pre vás znamená, veď 
takáto dlhovekosť firiem nie je až taká bežná? Aj firmy 
majú svoje životnosti a trendom v súčasnosti je skôr, 
že sa skracujú ako predlžujú.

Je to bezpochyby záväzok. Ružomberok na priemysle 
vyrástol a vďaka nemu je dnes tým, čím je. Mali sme možnosť 
byť svedkami dvoch priemyselných odvetví – textilného 
a papierenského. V jednom sa na tradíciu nepodarilo 
nadviazať, no papierenskému biznisu v Ružomberku 
neodzvonilo. A tak každý deň na Slovensku tisíce ľudí idú 
do práce priamo, či nepriamo súvisiacej s našou firmou. 
V krajinách po celom svete sa ľudia spoliehajú na to, že budú 
mať papier pre svoju prácu, myšlienky, nápady, kresby, 
príbehy.... to je náš záväzok. Určite to nie je ľahká úloha, ale je 
to tradícia po generácie a v dnešnom konzumnom svete, kedy 
veci rýchlo vznikajú aj zanikajú, sme hrdí na to, že sme jeden 
zo stabilných pilierov ekonomiky, zamestnania aj užitočných 
produktov pre každodenný život.  

„Máme program troch generácií“

Máte návod na zabezpečenie „dlhovekosti“ spoločnosti? 
Myslíte, že je možné nastaviť dlhú budúcnosť aj u firiem, 
ktoré vznikajú v súčasnosti? 

Určite to stojí za pokus (úsmev). Asi to bude znieť 
ako klišé, ale stroje aj materiály sú všade veľmi podobné, 
ale kľúčoví sú ľudia. U nás sa stretnete s tým, že nastúpi 
mladý človek do zaškoľovacieho procesu a on mnohé pozná, 
pretože jeho otec aj starý otec pracovali u nás. Máme u nás 
program troch generácií, kedy starostlivosť o ľudí, ktorí 
nám venovali svoju pracovnú kariéru, nekončí. Od výletov, 
stretávanie bývalých zamestnancov so súčasným vedením, 
až po využitie ich skúseností a vedomostí počas sprevádzania 
návštev po podniku. Súčasní zamestnanci majú rozsiahly 
zoznam benefitov, regeneračné pobyty, zvýhodnené vstupy 
na akcie v regióne, program zdravého životného štýlu... 
zoznam aktivít, o ktoré sa stará naše oddelenie ľudských 
zdrojov je na samostatné vydanie časopisu. Spomenul som 
tri generácie – tou treťou sú potenciálni budúci zamestnanci. 
Spolupracujeme so študentmi už na stredných školách, 
praxujú u nás v podniku, pomáhame otvárať nové študijné 
odbory a sme súčasťou duálneho vzdelávania. Dlhoročne 
komunikujeme so študentmi technických odborov 
na vysokých školách, ktorí svoje diplomové práce a praxe 
vykonávajú priamo v priestoroch nášho podniku. Najnovšie 
navštevujeme žiakov základných škôl. V januári sme 
spustili súťaž v chémii a podporili školy výbavou pomôcok 
pre praktické vyučovanie chémie, aby sme interaktívne 
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na papierenský priemysel a využívanie obnoviteľných 
zdrojov. Vnímate tento trend ako pozitívny alebo 
negatívny pre MONDI, resp. celé odvetvie a prečo?

Bezpochyby pozitívny. Ako narastá svetová populácia, je 
nutné, aby sa dopad každého jednotlivca zmenšoval, inak si 
planéta a príroda so zaťažením neporadí. Na ružomberský 
závod sa pozerajú iné podniky zo sveta ako na príkladné 
zlepšenie a aj bez vonkajšieho tlaku na ekologizáciu vidím, 
že naši ľudia to už majú v sebe. Bezpečnosť a životné 
prostredie je jednoducho v našich DNA a už počas oslavy 
úspechu zlepšenia v životnom prostredí uvažujeme, ako 
ďalej. Táto hra nemá cieľovú čiaru a to je dobre. Veľmi ma teší, 

že sa zapájame do obehovej ekonomiky, v ktorej sa odpad 
stáva surovinou a v našom podniku už čoskoro budeme 
spracovávať recyklovaný papier. Takáto ekonomika má 
zmysel, pretože papierové vlákno sa dá opakovane recyklovať. 
Obalové výrobky od nás budú mať vrchnú potlačiteľnú 
vrstvu z celulózového vlákna – a tak funkčnosť zabezpečí 
recyklované vlákno, no biely povrch kartónov zas čisté, 
takzvané panenské vlákno. Takéto sú správne riešenia pre 
budúcnosť našej planéty. 

Ste rodený Rakúšan. Pôsobíte na Slovensku. V našom 
predošlom krátkom rozhovore, v roku 2016, ste uviedli, 
že na Slovensko ste sa presťahovali priamo zo Spojených 
štátov. Trochu netradičná, okružná cesta. Skúste to 
našim čitateľom priblížiť, ako ste sa vôbec dostali k 
práci pre papierenský priemysel a vašej súčasnej pozícii 
v MONDI na Slovensku, v Ružomberku? 

v deťoch vzbudzovali záujem o odbory, ktorých absolventov 
potrebujeme pre budúcnosť. Je to beh na dlhú trať, ale ľudia si 
dnes cenia, keď na nich myslíte, aj keď ešte pre vás nepracujú, 
že oceníte ich tvrdú prácu, a tiež že sa na nich nezabúda 
v dôchodkovom veku. 

MONDI je jednou zo spoločností, ktorá ovplyvňuje 
vývoj a trh papierenského priemyslu, a to rozhodne 
nie len v strednej Európe. Ako vidíte budúcnosť tohto 
priemyslu a trhu? Na čo by sa mali pripraviť obchodníci 
s papierom a spotrebitelia, resp. spoločnosti, ktoré ho 
používajú pri svojej výrobe, špeciálne polygrafické firmy, 
vydavatelia, výrobcovia obalov...?

Na digitalizáciu. Digitálne riešenia boli pre náš biznis 
vnímané skôr ako konkurencia, hrozba, či dôvod poklesu 
predaja. Je čas, aby sme digitálne riešenia prijali ako našu 
súčasť a vybrali si z nich to najdôležitejšie pre naše fungovanie 
– od prispôsobenia riešení osobným potrebám jednotlivcov, 
po priemysel 4.0 a od využitia automatizovaného spracovania 
údajov po umelú inteligenciu. Verím, že celý papierenský 
priemysel – a priemysel ďalšieho spracovania a aplikácie 
výrobkov z neho – môže z procesu digitalizácie veľmi vyťažiť. 
Chce to však vstúpiť na neprešľapané chodníčky, myslieť 
mimo zaužívaných spôsobov, sledovať trendy a ich aplikáciu 
do našej praxe, ale niekedy sa tiež chopiť iniciatívy a udávať 
trendy. 

Súčasné veľmi silné tlaky na ochranu životného 
prostredia, ekologizáciu výroby ale aj životného štýlu 
obyvateľov planéty majú určite veľmi silné dopady aj 
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Bolo to vlastne jednoduché – stačil telefonát headhuntera 
a dostal som sa k práci v obalovom a papierenskom 
biznise, kam som sa posunul zo stavebníctva. Predtým som 
pôsobil u výrobcov stavebných materiálov a to je prepojené 
s papierenským priemyslom prostredníctvom obalov – moje 
prvé úlohy boli reštrukturalizácia a optimalizácia štyroch 
prevádzok pre Mondi Industrial Bags (priemyselné vrecia) 
v strednej a východnej Európe. Po položení základných 
kameňov prevádzok v exotickejších krajinách, ako je Irak 
či Pobrežie Slonoviny, skupina Mondi zakúpila podniky 
v USA a bola potrebná ich integrácia, prispôsobenie nákladov 
či zvyšovanie produktivity. Následne prišla ponuka vrátiť sa 
z Atlanty späť do Európy a viesť významné aktívum skupiny – 
podnik Mondi SCP na Slovensku – ďalšia šanca osobného rastu. 

Porovnáte mentalitu ľudí a rozdiely, s ktorými ste 
sa stretli v rodnom Rakúsku, v Spojených štátoch, 
či na Slovensku? Zaujímali by nás na jednej strane 
zákaznícke vzťahy vo sfére obchodu, na druhej strane 
zamestnanecké vzťahy a prístup ľudí k práci a taktiež 
mentalita a životné postoje ľudí v normálnom, 
občianskom živote. Sú rozdiely medzi rakúskym, 
americkým či slovenským trhom, pracovným prostredím, 
resp. prístupom k civilnému životu u ľudí? 

Na strane zákazníkov je napríklad v USA skutočne 
zabehnutou realitou, že zákazník má vždy pravdu. Úroveň 

zákazníckeho 
servisu je tam 
na špičkovej 
úrovni a v tom 
sú trhy za 
veľkou mlákou 
skutočne 
jedinečné. 
Na strane 
zamestnaneckej, 
vnímam zas 
napríklad 
výraznú zmenu 
v postoji 
zamestnancov 
k úlohám. 
Kým inde sa 
nad úlohou 
debatuje, 
pozerá sa z 
rôznych uhlov a postoje sú konfrontované, na Slovensku ľudia 
v zamestnaneckom pomere berú úlohy od nadriadeného vo 
väčšej miere ako niečo, čo je potrebné bez debaty vykonať. 
No určite sa aj to postupom času a príchodom nových 
generácií zmení. 

Čo vy a papier? Aký je váš osobný vzťah k papieru 
a papierovým produktom? 

Som bežným užívateľom papiera, skôr 
stará škola, než fanúšik technických 
hračiek. Pokiaľ dostanem text či prezentáciu 
na okomentovanie, radšej si ju vytlačím, lepšie 
sa mi číta, zapisuje do nej ručne poznámky 
a tak ju vraciam späť. Verím, že písanie 
rukou podnecuje ďalšie nápady a myšlienky, 
čo písanie na klávesnici či displeji nenahradí. 

Už vieme, že váš voľný čas v zimných 
mesiacoch trávite na lyžiach. Rakúsko 
a Alpy ponúkajú nepomerne viac 
príležitostí na špičkovú lyžovačku ako 
Slovensko a Tatry. Zavítate ešte niekedy 
za vašimi záľubami aj do rodného 
Rakúska? Ktoré slovenské, resp. rakúske 
 strediská ste si obľúbili najviac 
a odporučili by ste ich milovníkom 
lyžovania? 

Na Slovensku skutočne oceňujem Malinô 
Brdo. Je to stredisko, ktoré sa nachádza 
priamo v meste a behom pár minút ste 
v úplne inom svete. Možno nie je najväčším 
strediskom v porovnaní s tými, ktoré máme 
doma v Rakúsku, no v tomto je jedinečné 
a v časoch, kedy je čas najväčšou komoditou, 
je to veľká výhoda. V blízkosti môjho 
domova v Grazi to je stredisko Schladming, 
ktoré využívam rád – tiež pre jeho blízkosť 
a dostupnosť.
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Za rozhovor poďakovala Marianna Cabalová




