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Produkty osobnej hygieny – perspektíva rozvoja

Skupina spoločností BUKÓZA
HOLDING v rámci ﬁnalizácie svojho
produktového portfólia prichádza na
trh s úplne novým produktom, produktom osobnej hygieny – dámskymi hygienickými vložkami. Aj napriek
tomu, že tento produkt sa na regáloch predajní objaví až v polovici roka
už teraz je zrejmá jeho vysoká kvalita
a cenová dostupnosť. Dámske hygienické vložky vyrobené v našom závode
nájdete v regáloch predajní pod značkou Flowers, s názvom Mirella v týchto produktových radách:
- Mirella normal s krídelkami (10
kusové balenie a 20 kusové balenie),
- Mirella normal bez krídelok (10
kusové balenie a 20 kusové balenie),
- Mirella night s krídelkami (10 kusové balenie a 20 kusové balenie),

- Mirella night bez krídelok (10 kusové balenie a 20 kusové balenie),
- Mirella normal plus s krídelkami
(10 kusové balenie a 20 kusové
balenie),
- Mirella normal plus bez krídelok (10 kusové balenie a 20
kusové balenie),
- Mirella super plus s krídelkami
(10 kusové balenie a 20 kusové
balenie),
- Mirella super plus bez krídelok
(10 kusové balenie a 20 kusové
balenie),
- Mirella night super s krídelkami (10 kusové balenie a 20
kusové balenie),
- Mirella night super bez krídelok (10
kusové balenie a 20 kusové balenie).
V aktuálnom období prebieha

skúšobná výroba zatiaľ na 1 výrobnej
linke, avšak v horizonte 3 mesiacov
plánujeme zakúpiť a následne spustiť

ďalšie 2 výrobné linky z čoho jedna je
univerzálna linka na výrobu klasických
a ultra-slim dámskych hygienických

„Vranovské“ teplo bude lacnejšie

Spoločnosť BUKÓZA ENERGO, a.s.
po minulom roku v ktorom vrátila na
preplatkoch viac ako 400 tis. Eur opätovne potvrdzuje svoju progresívnu cenotvorbu aj v tomto roku tým a to tým,
že odberatelia tepla v meste Vranov
nad Topľou budú za teplo platiť menej.
Pripomenieme, že cenu tepla tvoria
dve zložky a obsahujú len ekonomicky
oprávnené náklady. Na konečnej cene
sa variabilná zložka podieľa cca. 70%
a vstupujú do nej všetky nevyhnutné
energetické vstupy ako je palivo (zemný plyn, biomasa), elektrická energia,
voda a pod.
Fixná zložka zahŕňa náklady na
opravy, údržbu, odpisy, poistné, služby, personálne náklady ale aj náklady

súvisiace so zákonnými povinnosťami
spojené s výrobou tepla a primeraný zisk kalkulovaný v zmysle výnosu
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
(URSO).
Na základe predloženej kalkulácie tepla URSO schválilo novú cenu
tepla rozhodnutím č. 0051/2014/T zo
dňa 22.11.2013 pre rok 2014, ktorá
je výrazne nižšia v porovnaní s rokom
minulým. Vo veľkej miere k danému
zníženiu prispela najmä výhodná cena
plynu, ktorú sa nám ako veľkému odberateľovi podarila vysúťažiť. V porovnaní so spoločenstvami vlastníkov bytov
nakupujeme plyn o viac ako 15 % lacnejšie. K nižšej cene tepla prispelo aj
aplikovanie opatrení na racionalizáciu a

zefektívnenie výroby a distribúcie tepla
v rámci posledného obdobia.
Pri porovnaní s predchádzajúcim
rokom došlo k zníženiu priemernej

Nový systém dopravy štiepky
BUKOCEL, a.s. je spoločnosťou s dlhoročnou tradíciou výroby celulózy.
V súčasnej dobe existujúca pneumatická
doprava štiepky nevyhovuje ako kapacitným a kvalitatívnym možnostiam výroby, tak aj energetickým a ekologickým

požiadavkám (hlučnosť a prašnosť).
Náhradou bude nová pásová doprava
štiepky o dĺžke 557 m a šírke 800 mm.
Nahradením dopravy pásovými dopravníkmi sa zníži celkový inštalovaný výkon na 122 kW/h a ušetrí sa 198 kW/h.

Výstavba prebieha bez nutnosti dlhodobého prerušenia existujúcej dopravy. Až v poslednej etape montáže bude
prevádzka odstavená a zariadenie bude
elektricky a mechanicky prepojené na
súčasnú technológiu. Prepravná kapacita

Pôžičky pre zamestnancov

Skupina spoločností BUKÓZA
HOLDING sa v rámci sociálneho programu starostlivosti o zamestnancov,
s cieľom zmierniť ich ťažké životné situácie, ako aj prekonanie nečakaných
ﬁnančných výdavkov svojich rozhodla
pomôcť v týchto situáciách svojim zamestnancom a to vo forme poskytnutia
bezúročnej pôžičky.

Každý zamestnanec Skupiny spoločností BUKÓZA HOLDING má právo
písomne požiadať svojho zamestnávateľa o poskytnutie pôžičky, pričom táto
žiadosť musí obsahovať výšku požadovanej pôžičky, zdôvodnenie jej potreby
a uvedenie spôsobu, ako bude poskytnutá pôžička použitá.
Na poskytnutie takejto pôžičky

však nie je právny nárok, jej poskytnutie závisí výlučne od posúdenia zamestnávateľa. Základným kritériom pre posúdenie zamestnávateľa je schopnosť
zamestnanca splatiť poskytnutú pôžičku zo svojho príjmu do jedného kalendárneho roka, ale nie menej dôležitými
kritériami sú aj plnenie každodenných
pracovných
úloh
zamestnancom

vložiek a druhá na výrobu inkontinenčných plen. Tieto pleny budú ďalším produktom z oblasti osobnej hygieny, ktoré
Skupina spoločností BUKÓZA
HOLDING plánuje v tomto roku
vyrábať.
V súvislosti s produkciou
nových výrobkov plánujeme
vytvoriť aj nové
pracovné miesta. Nábor ľudí
bude prebiehať
v nasledujúcich
mesiacoch, pričom sa do mesiaca jún
uvažuje nad vytvorením až cca. 50 nových pracovných miest.

ceny tepla o 1,65 €/GJ. Pre bežnú domácnosť v bytovom dome ktorá má
priemernú ročnú spotreba tepla približne 46 GJ, z toho 32 GJ na vykurovanie
a 14 GJ na teplú úžitkovú vodu to predstavuje úsporu vyššiu ako 75,- €/rok.

dopravníkov bude 250 m3/hod štiepky pri
rýchlosti pásu 1 m/s. Technológia dopravy bude vytvorená ako bezobslužná s vizualizáciou v centrálnom velíne. Všetky
činnosti realizácie stavby sú v súlade so
zákonom, ktorým sa upravujú požiadavky
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Celkové náklady stavby sú na úrovni 851 000,- €.
a celkový prístup zamestnanca k svojmu zamestnaniu.
V prípade poskytnutia bezúročnej
pôžičky je úhrada dlžnej sumy realizovaná v dohodnutých splátkach, a to
formou zrážok zo mzdy zamestnanca
na základe Dohody o zrážkach zo mzdy.
K dnešnému dňu využilo túto možnosť
poskytnutia pôžičky od zamestnávateľa
už osem zamestnancov.
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CENNÍK
elektriny pre domácnosti platný od 1. januára 2014
I. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
1. Ceny uvedené v tomto cenníku platia
podmienok dodávateľ elektriny pri
od 1. januára do 31. decembra 2014
uzatváraní zmluvy neskúma; tým nie
pre dodávateľa elektriny BUKÓZA
je dotknuté právo dodávateľa elektriENERGO, a.s., Hencovce (ďalej len
ny, resp. príslušného prevádzkovateľa
„dodávateľ elektriny“) za dodávdistribučnej sústavy podľa odseku 10
ku elektriny odberateľom elektriny
a 11. To neplatí pre osobitné prípady
v domácnostiach, ktorých odberné
odberov, ako sú skupinové odbery,
elektrické zariadenie je pripojené do
napr. garáže, chaty, záhrady, keď je
distribučnej sústavy elektriny nízkeho
z technických príčin zriadené len jednapätia (s napätím medzi fázami do
no odberné miesto pre viac odbera1 kV) a ktorí nakupujú elektrinu pre
teľov elektriny v domácnosti merané
vlastnú spotrebu v domácnosti (t. j.
len jedným meracím zariadením a ako
pre domácnosti, chaty, záhrady, garáodberateľ elektriny v domácnosti je
že a pod.).
prihlásená jedna fyzická osoba (okrem
2. Ak cenové rozhodnutie Úradu pre
odberov elektriny slúžiacich na podnireguláciu sieťových odvetví, výnos
kateľskú činnosť). V takomto prípade
úradu alebo iný všeobecne záväzný
môže byt pridelená iba sadzba DD1
právny predpis ustanoví ďalšie ceny,
alebo DD2. V prípade podnikania na
tarify alebo dane, dodávateľ elektriny
odbernom mieste odberateľa elekich uplatní od obdobia určenom v cetriny v domácnosti je odberateľ eleknovom rozhodnutí úradu alebo ustatriny v domácnosti povinný rozdeliť
novenom vo všeobecne záväznom
elektroinštaláciu tak, aby bolo možné
právnom predpise.
samostatne merať elektrinu odobera3. Sadzba je zložená z dvoch častí:
nú na podnikanie.
a) zo stálej mesačnej platby za jedno 8. Ak podľa § 47 ods. 3 vyhlášky
odberné miesto,
č. 225/2011 Z. z., ktorou sa ustanob) z ceny za 1 kW odobratej elektriny
vuje regulácia cien v elektroenergev príslušnom pásme.
tike správca bytového domu alebo
4. Dobu platnosti vysokého pásma (VT)
spoločenstvo vlastníkov bytov a nea nízkeho pásma (NT) určuje príslušný
bytových priestorov príslušnému
prevádzkovateľ distribučnej sústavy.
prevádzkovateľovi distribučnej sústa5. Informácie o dobe platnosti VT a NT
vy preukáže, že užívanie spoločných
sú uvedené na internetovej stránke
častí a spoločných zariadení bytového
príslušného prevádzkovateľa distridomu je spojené výlučne s užívaním
bučnej sústavy.
bytov, nebytových priestorov alebo
6. Mesačná platba za časť fakturovaného
spoločných častí a spoločných zariaobdobia sa určí alikvótne podľa poctu
dení iba domácnosťami a príslušný
dní trvania odberu elektriny. Za každý
prevádzkovateľ distribučnej sústavy
začatý deň fakturovaného obdobia sa
mu na odbernom mieste prizná tarifu
vyfakturuje 1/365 súčtu dvanástich
za distribúciu elektriny pre domácmesačných platieb.
nosti, má správca nárok na priznanie
7. Odberateľ elektriny v domácnosti má
sadzby za dodávku elektriny pre doprávo zvoliť si podľa svojich odberomácnosti podľa podmienok príslušnej
vých pomerov ktorúkoľvek sadzbu,
sadzby. Podklady potrebné na preupričom musí spĺňať podmienky uvekázanie uvedených skutočností preddené v tomto cenníku. Splnenie
loží odberateľ elektriny príslušnému

prevádzkovateľovi distribučnej sústavy prostredníctvom dodávateľa
elektriny spôsobom uvedeným v prevádzkovom poriadku príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy, do
ktorej je príslušné odberné miesto
pripojené.
9. Sadzba sa prideľuje spravidla najmenej na jeden rok. O zmenu sadzby toho
istého odberateľa elektriny v domácnosti na tom istom odbernom mieste
môže odberateľ elektriny v domácnosti požiadať najskôr po uplynutí 12
mesiacov od poslednej zmeny sadzby.
V prípade zmeny odberových pomerov odberateľa elektriny v domácnosti pred uplynutím 12 mesiacov môže
odberateľ elektriny v domácnosti požiadať o zmenu sadzby skôr, pričom
túto zmenu posudzuje a odsúhlasuje
dodávateľ elektriny a príslušný prevádzkovateľ distribučnej sústavy. Za
zmenu odberových pomerov sa nepovažuje sezónne používanie spotrebičov. Sadzba sa mení automaticky
podľa výšky ročnej spotreby. Zmeniť
sadzbu spätne za predchádzajúce obdobie nie je možné.
10. Dodávateľ elektriny je oprávnený
doúčtovať spotrebu v sadzbe, na ktorej pridelenie splna odberateľ elektriny v domácnosti podmienky podľa
tohto cenníka.
11. V prípade neoprávnene pridelenej
sadzby má dodávateľ elektriny právo
doúčtovať spotrebu v sadzbe, na ktorej pridelenie splna odberateľ elektriny v domácnosti podmienky podľa
tohto rozhodnutia.
12. V sadzbách sú zahrnuté aj náklady
súvisiace s:
a) uzavretím, ukončením alebo zmenou zmluvy bez návštevy odberného miesta,
b) vykonaním zmeny pri zmene dodávateľa elektriny.
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II. PREHĽAD CIEN SILOVEJ ELEKTRINY NA ROK 2014
Ceny elektriny za dodávku silovej elektriny pre malý podnik na rok 2014
Mesačná platba za odberné miesto
Tarifa

Vysoké pásmo (VT)

Nízke pásmo (NT)

bez DPH

s DPH

bez DPH

s DPH

bez DPH

s DPH

€/kWh

€/kWh

€/kWh

€/kWh

€/kWh

€/kWh

DMP1 (BEN MP1)

0,6500

0,7800

0,05186

0,06223

-

-

DMP4 (BEN MP4)

0,6500

0,7800

0,05426

0,06511

0,04561

0,05473

DMP7 (BEN MP7)

0,6500

0,7800

0,05426

0,06511

0,04561

0,05473

DMP8 (BEN MP8)

0,6500

0,7800

0,05426

0,06511

0,04561

0,05473

DMP10 (BEN MP10)

0,6500

0,7800

0,04609

0,05530

-

-

DMP11 (BEN MP11)

0,6500

0,7800

0,05330

0,06396

-

-

Ceny sú zaokrúhlené na štyri desatinné miesta. Ceny uvedené s DPH 20 % sú orientačné.
Ceny za dodávku elektriny sú v súlade s Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví číslo 0038/2014/E zo dňa 09.12.2013
Koncové ceny pre jednotlivé sadzby sa skladajú z ceny za dodávku elektriny (stála platba za odberné miesto, cena za 1 kWh odobratej elektriny) a z ceny
za správne priradenú distribučnú sadzbu (cena za distribúciu, prenos elektriny a ďalšie súvisiace služby).
Na základe Nariadenia vlády Slovenskej republiky c. 426/2010 je od 1. 7. 2013 súčasťou koncovej ceny elektriny pre koncových odberateľov odvod do
Národného jadrového fondu, stanovený podľa § 4 vo výške 3,15 EUR/MWh.
* Koncové ceny sú platné na vymedzenom území spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, ICO: 36 599 361.

III. TYPY SADZIEB A PODMIENKY ICH PRIRADENIA
DD1 (BEN JEDNOTARIF MINI):
Jednopásmová sadzba pre odberné
miesta s nižšou spotrebou elektriny je vhodná pre odberné miesta
s nižšou spotrebou elektriny (napr.
chaty, garáže, záhrady). Podmienkou
na pridelenie sadzby DD1 je priradenie distribučnej sadzby D1.
DD2 (BEN JEDNOTARIF MAXI):
Jednopásmová sadzba pre odberné
miesta s vyššou spotrebou elektriny je
vhodná pre odberné miesta, ktorých
spotreba elektriny je vyššia (napr.
rodinné domy, byty – odberné miesta
s bežnými elektrickými spotrebičmi,
ktoré nemajú elektrické vykurovanie ani elektrický ohrev vody).
Podmienkou na pridelenie sadzby
DD2 je priradenie distribučných
sadzieb D1 alebo D2. Táto sadzba sa
odporúča pre distribučnú sadzbu D2.
DD3 (BEN DVOJTARIF MINI):
Dvojpásmová sadzba pre odberné
miesta s nižšou spotrebou elektriny
je vhodná najmä pre odberné miesta s elektrickými akumulačnými
spotrebičmi s nižšou spotrebou

Podmienkou na pridelenie sadzby
elektriny. Podmienkou na prideleDD5 je priradenie distribučnej sadzby
nie sadzby DD3 je priradenie
D5.
distribučných sadzieb D3 alebo
Dobu platnosti VT a NT určuje
D4. Táto sadzba sa odporúča pre
prevádzkovateľ distribučnej sústavy.
distribučnú sadzbu D3.
Doba platnosti NT je minimálne 20
Dobu platnosti VT a NT určuje
hodín denne s blokovaním priamprevádzkovateľ distribučnej sústavy.
ovýhrevných elektrických spotrebičov
Doba platnosti NT je minimálne
v čase VT.
osem hodín denne s ﬁxne určeným
časom prevádzky v nízkom pásme
v nepretržitom trvaní aspoň tri DD6 (BEN DVOJTARIF TC):
Dvojpásmová sadzba pre odberné
hodiny, blokovanie elektrických
spotrebičov sa nevyžaduje.
miesta s tepelným čerpadlom.
Podmienkou na pridelenie sadzby
DD4 (BEN DVOJTARIF MAXI):
DD6 je priradenie distribučnej sadzby
D6.
Dvojpásmová sadzba pre odberné
Dobu platnosti VT a NT určuje
miesta s vyššou spotrebou elektriny
prevádzkovateľ distribučnej sústavy.
je vhodná najmä pre odberné miesta s elektrickými akumulačnými
Doba platnosti NT je minimálne 20
spotrebičmi s vyššou spotrebou elekhodín denne s blokovaním elektrických spotrebičov na vykurovanie
triny. Podmienkou na pridelenie sadzv čase VT.
by DD4 je priradenie distribučných
sadzieb D3 alebo D4. Táto sadzba sa
odporúča pre distribučnú sadzbu D4.
BUKÓZA ENERGO a.s.
Hencovská 2073
DD5 (BEN DVOJTARIF EKU):
093 02 Hencovce
Dvojpásmová sadzba pre odberné mie-mail: obchodee@bukoza.sk
esta s elektrickým priamovýhrevným
www.bukoza.sk
vykurovaním.
info: 057/ 488 7224
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Blahoželáme našim jubilantom

V týchto dňoch oslávili, resp. oslávia, svoje okrúhle životné jubileum nasledovní zamestnanci jednotlivých spoločností:

BUKOCEL, a.s.:

Jubileum 60 rokov
01. 01. - Alfonz Baranský - (09. 11. 2007)

Jubileum 50 rokov
08. 01. - Miroslav Mašľanka - (do SSBH
BUKÓZA ENERGO, a.s.
nastúpil 02. 04. 1991)
Jubileum 50 rokov
20. 01. - Peter Pavelko - (27. 07. 1987)
28. 01. - Vladimír Mulík - (14. 07. 2009) 05. 01. - Ján Tibenský - (01. 09. 1979)
Jubileum 55 rokov
25. 01. - Pavol Vargovič - (04. 07. 1977)

Jubileum 55 rokov
03. 01. - Ján Melniček - (25. 11. 1992)
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