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Stretnutie so starostami okolitých obcí
Dňa 11.02.2015 sa v priestoroch spoločnosti BUKÓZA
HOLDING, a.s. uskutočnilo stretnutie predstaviteľov spoločnosti
so starostami okolitých obcí. Hlavným cieľom obojstranne iniciovaného stretnutia bolo zintenzívnenie spolupráce a zlepšenie
komunikácie medzi Skupinou spoločností BUKÓZA HOLDING
(SSBH) a samosprávami obcí v regióne.
Na spoločnom rokovaní sa zúčastnili:
za BUKÓZU HOLDING:
Ján Ďurian - prezident
Ing. Jaroslav Fic - predseda predstavenstva
Ing. Erik Kadlec - generálny riaditeľ a člen predstavenstva
za okolité obce:
Ing. Štefan Kovaľ - starosta obce Hencovce
Ján Fenčák - starosta obce Nižný Hrušov
Katarína Špallerová - starostka obce Nižný Hrabovec
Andrej Kulik - starosta obce Dlhé Klčovo
Ing. Anna Vargová - starostka obce Majerovce
Ing. Jozef Dobrocký - starosta obce Sedliská
Mgr. Tadeáš Malý - starosta obce Poša
Ing. Daniel Lorinc - starosta obce Kladzany
Hneď v úvode stretnutia sa všetci prítomní zhodli na potrebe
zlepšenia vzájomnej komunikácie a informovanosti, aby tak ako
častokrát v minulosti, nedochádzalo zbytočnému šíreniu dezinformácií. Spoločne sa tiež dohodli, že na jednej strane komunikačného kanála bude za obce Ing. Štefan Kovaľ a na strane
druhej, za SSBH, Ing. Erik Kadlec.
Vo vecnej, otvorenej,
ale korektnej diskusii sa
preberali súčasné investície
spoločnosti do životného
prostredia. Predstavitelia
SSBH informovali starostov
o plnení limitov vypúšťaných emisií a takisto hluku v areáli SSBH a blízkom
okolí. Predstavená bola nedávno inštalovaná technológia skrápania odpadových
plynov, ktorou spoločnosť
dosiahla radikálne zníženie objemu vypúšťaných
emisií obsahujúcich chlór
a jeho oxidy a zároveň rapídne obmedzenie hmotnostného toku týchto emisií. Starostovia boli ďalej

informovaní, že okamžite po úspešnej kolaudácii, bude do skúšobnej prevádzky uvedený nový elektrostatický ﬁlter rotačnej
pece na vápno (pozn.: v súčasnej dobe je už ﬁlter v prevádzke).
V dohľadnej dobe plánuje spoločnosť tiež ukončiť kompletizáciu
budovaných záchytných vaní.
Na stôl sa dostali aj sporné situácie z minulosti a hľadali sa
možnosti ich riešenia. Výmena názorov a informácií prebiehala v pokojnej atmosfére, vyplynulo z nej niekoľko záverov
a opatrení.
Jedným z nich je skutočnosť, že SSBH spoločne s dotknutými obcami v blízkej dobe znova prerokuje možnosť likvidácie
zvyškových odpadových plynov spoluspaľovaním spolu s určitými druhmi vybraných odpadov. K tejto téme sa uskutoční samostatné stretnutie.
Obec Nižný Hrabovec a SSBH sa dohodli na prerokovaní separátneho schválenia rekultivácie valu na odkalisku v Nižnom
Hrabovci.
Spoločnosť sa zaviazala, že zabezpečí pravidelné informovanie samospráv príslušných obcí o plánovaných odstávkach, poruchách na technológii, resp. skúškach zariadení, ktoré by prípadne mohli krátkodobo nepriaznivo vplývať na stav životného
prostredia v okolí.
Na záver možno skonštatovať, že celé stretnutie sa nieslo v duchu otvorenej diskusie, ochoty kooperovať, zlepšovať
vzájomné vzťahy a informovanosť. Obidve zúčastnené strany
sa dohodli, že sa otázkami zlepšovania životného prostredia
v spádovej oblasti budú zaoberať na pravidelných spoločných
stretnutiach.
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BUKÓZA INVEST sa chystá rozšíriť svoje výrobné portfólio
Po úspešnom vstupe na trhy
dámskych hygienických vložiek
a inkontinenčných podložiek
vidí spoločnosť BUKÓZA INVEST
spol. s r.o. priestor pre
ďalšie rozširovanie svojho
sortimentného portfólia
zameraného na výrobky s vysokou pridanou
hodnotou.
Na druhú polovicu
roka 2015 preto ohlásila
spustenie výroby dámskych slipových vložiek.
Celý projekt, ktorého doterajšie náklady
dosiahli takmer 300 tis.
EUR z vlastných zdrojov
a umožní zamestnať 7
pracovníkov, sa momentálne
nachádza v prípravnom štádiu, počas ktorého prebieha
kompletizácia výrobnej linky.
Jadrom tohto investičného zámeru je výrobné zariadenie od
talianskej ﬁrmy GDM. Jedná sa

o originálnu konštrukciu stroja,
výrobcom modiﬁkovanú pre výrobu dámskych slipových vložiek
(intímiek). Výrobné zariadenie

a balenie ﬁnálnych výrobkov.
Spektrum vstupných materiálov zahŕňa netkané textílie,
nepriepustné fólie, absorbčné

je riadené špičkovým riadiacim
systémom od ﬁrmy Siemens.
Zo základných modulov linky je
potrebné spomenúť formovaciu
časť, dávkovač prídavného absorbentu a samostatné jednotky pre potlač, kontrolu kvality

celulózové jadro a prídavný absorbent. Výrobná kapacita linky
umožní produkovať až 500 ks
intímiek za minútu. Spoločnosť
chce trhu ponúknuť pestrý
sortiment vo výbornej kvalite, ktorý si na trhu nájde svoje

stále miesto a vybuduje dobrú
povesť. Počíta sa s produkciou
intímiek v dennom a nočnom
prevedení v rôznych variantách.
Neskôr, na základe odozvy
trhu a konkrétnych požiadaviek odberateľov sa
predpokladá ďalšia úprava
produktovej rady.
Dlhodobým
zámerom spoločnosti BUKÓZA
INVEST je vyrábať a na trh
úspešne umiestňovať kvalitný sortiment hygienických potrieb pokrývajúci
široké spektrum zákazníkov. Významným prínosom
neustálych investícií do
výrobného
programu
Skupiny spoločností BUKÓZA
HOLDING je znižovanie ukazovateľa nezamestnanosti v tomto
regióne, kde takmer každý piaty občan v produktívnom veku
nemá stále zamestnanie.

Skrápanie výduchových plynov
na prevádzke Celulózka – bielená časť
Jedným z technologických
postupov, ktoré sa uplatňujú pri
výrobe bielenej papierenskej
buničiny na stredisku Celulózka
- bielená časť spoločnosti
BUKOCEL, a.s. je proces jej bielenia prebiehajúci v niekoľkých
bieliacich stupňoch. Jeho výsledným produktom je buničina
o belosti 89,5-92,5 % ISO, ktorá
je ďalej spracovávaná celulózovým strojom na výsledný produkt požadovaný odberateľom.
Proces bielenia buničiny je
založený na použití účinných látok ako sú vodný roztok chlórdioxidu, kyslík a peroxid vodíka
Na výstupoch jednotlivých bieliacich stupňov sú inštalované
pracie ﬁltre so samostatným odsávaním. Zostatkové odpadové
plyny z vaní ﬁltrov v stupňoch
s chlórdioxidom obsahujú zvyšky
chlóru a jeho oxidov /Cl/, ktoré je
potrebné odﬁltrovať. Vzhľadom
na to, že spoločnosť v minulosti

k sprchovaniu plynov. Médiom
je studená ﬁltrovaná voda, ktorou sú napájané skrápacie dýzy.
Tie ju vo vnútri tohto zariadenia
pod tlakom rozstrekujú do tvaru
kužeľov, ktorými sú zachytávané
nežiaduce látky. Použitá voda
spolu so zachytenými zvyškami
chlóru a jeho oxidov je odvádzaná do čistiarne odpadových vôd.
Na výstupe práčky je osadený
dymový ventilátor odvádzajúci
vyčistený plyn.
Kontinuálne merania neustále
potvrdzujú, že inštaláciou práčky
odpadových plynov si spoločnosť
BUKOCEL už v súčasnosti zabezpečila plnenie prísnych emisných
limitov týkajúcich sa Cl platných
až od roku 2016. Dosahované
hodnoty týchto emisií sú už teraz
viac ako 94 % pod úrovňou limitu
zabezpečí ich plnenie na úrov- v ktorých sa používa chlórdio- predpísaného príslušnou emisni najmodernejších dostupných xid. Filtračný proces prebieha- nou normou a ich hmotnostný
technológií (BAT). Hmatateľným júci v práčke sa nazýva skrápa- tok v odpadovom plyne je nižší
výsledkom týchto snáh je práčka nie a dochádza pri ňom doslova o takmer 92 %.
mierne prekračovala emisné limity týkajúce sa týchto látok
a s výhľadom na rok 2016, kedy
dôjde k ich ďalšiemu sprísneniu,
pristúpila spoločnosť BUKOCEL
v roku 2014 k realizácii investície
do ﬁltračného zariadenia, ktoré

odpadových plynov (tzv. skrápacia
veža). Investícia bola realizovaná
spoločnosťou PROFESIONÁLNA
SERVISNÁ, s.r.o. a samotným
BUKOCEL-om. Jedná sa o nerezovú vežu so zaústenými výduchmi
z vaní ﬁltrov bieliacich stupňov,
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Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v SSBH

V Skupine spoločností BUKÓZA
HOLDING /SSBH/ sú v oblasti problematiky bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci za kľúčové považované tri základné riadiace
zásady:
• efektívne a silné vedenie,
• konštruktívne zapojenie
zamestnancov,
• neustále posudzovanie
a hodnotenie.
Manažérsky systém riadenia
BOZP je v SSBH navrhnutý tak,
aby dokázal efektívne identiﬁkovať a účinne minimalizovať riziká
na každom pracovisku. Výsledky
tohto systému z dlhodobého
hľadiska pozitívne ovplyvňujú aj
výkon jednotlivých spoločností, keďže je v súlade s celkovým
riadením podniku, plnením výrobných cieľov a termínov. Je
postavený na cieľoch, ktoré chce
spoločnosť dosiahnuť a vytyčuje
si ich na základe plánovania, dôkladnej analýzy rizík, stanovovania
konkrétnych úloh a ich dôslednej
kontroly. Zamestnanci SSBH sú
bezpečnostnými a revíznymi technikmi spolu s vedúcimi pracovníkmi pravidelne školení z platných
predpisov a interných smerníc,

ktoré napomáhajú usmerňovať zamestnancov z hľadiska BOZP a ich
znalosť je vyžadovaná pri každodennom plnení pracovných činností. Oddelenie BOZP každoročne
vypracuje plán kontrol, v rámci
ktorých sa odhaľujú nedostatky a následne prijímajú účinné
opatrenia na ich odstránenie.
Neodmysliteľnou súčasťou systému je spolupráca s pracovnou zdravotnou službou, ktorá
zabezpečuje zdravotný dohľad
nad jednotlivými pracoviskami.
SSBH si veľa sľubuje od
systému nahlasovania skoronehôd, ktorý sa zakladá na
osobnej účasti každého zamestnanca na bezpečnostnej
politike spoločnosti. Od jeho
zavedenia v auguste 2013 bolo
doteraz celkovo nahlásených
takmer 370 skoronehôd, čo sa premietlo aj do celkového počtu pracovných úrazov v SSBH, ktorý sa,
ako ukazuje graf, neustále znižuje.
Významný podiel na tejto pozitívnej skutočnosti má aj ﬁnančný
aspekt, ktorým SSBH dokáže motivovať a zároveň odmieňať svojich zamestnancov za prejavenú

iniciatívu a záujem na účasti pri
odhaľovaní nedostatkov a bezpečnostných rizík. Táto osobná participácia na spoluvytváraní ﬁremnej
bezpečnostnej politiky bola doteraz odmenená v 11 prípadoch cel-

v blízkosti tohto objektu, keďže tu
najmä vplyvom poveternostných
podmienok dochádzalo k postupnému uvoľňovaniu a následnému
pádu častí pôvodných okien a kusov omietky.

kovou sumou viac ako 1.000 EUR.
Hlásenia pomohli predísť možným
závažným bezpečnostným incidentom s rozsiahlejšími následkami. Ako príklad je možné uviesť investíciu do opláštenia sila štiepok
vo výške viac ako 20.000 EUR, k realizácii ktorej došlo na základe hlásených skoronehôd. Predišlo sa tak
ďalšiemu ohrozovaniu bezpečnosti

Manažment SSBH považuje
bezpečnosť a ochranu zdravia pri
práci /BOZP/ za jednu zo svojich
hlavných priorít. Jednotlivé spoločnosti ako zamestnávatelia majú
zákonnú (a aj morálnu) povinnosť
zabezpečiť ochranu bezpečnosti
a zdravia svojich zamestnancov,
ako aj externých zamestnancov
alebo ich zástupcov.

Letná odborná prax pre študentov VŠ v roku 2015

Skupina spoločností BUKÓZA
HOLDING /SSBH/ neustále vytvára podmienky na zvýšenie
intenzity spolupráce medzi vysokými školami technických
smerov a priemyselnou praxou.
Odborná prax je určite dobrým základom na
budovanie kontaktov pre
ďalšiu spoluprácu, či už
pri výbere diplomovej práce, alebo pri uchádzaní sa
o zamestnanie. Pre študentov vysokých škôl technického zamerania preto
SSBH pripravuje na rok
2015 Letnú odbornú prax.
Nepôjde o brigádu, ale
skutočnú odbornú prax,
ktorá počas 4 týždňov letných prázdnin poskytne
študentom možnosť fundovane nahliadnuť do výrobného procesu, poznať

ﬁremnú kultúru a získať neoceniteľné praktické skúsenosti.
Odborné garancie prevezmú
skúsení odborníci z jednotlivých
spoločností SSBH. Bude určená
študentom tretieho a vyššieho

ročníka vybraných technicky
zameraných VŠ. SSBH si je istá,
že mesiac praxe dá študentom
do ďalšieho profesijného života viac ako mesiac prázdnin.
Veď nie nadarmo sa hovorí, že

„je lepšie raz vidieť ako stokrát
počuť“.
Podmienkou zaradenia do
programu Letnej odbornej praxe je zaslanie životopisu a motivačného listu s odôvodnením záujmu absolvovať
odbornú prax v SSBH do
24. apríla 2015 na e-mail:
lubica.novakova@bukoza.
sk. Oznámenie o schválení
žiadosti zašleme záujemcom do 7. mája 2015.
Keďže SSBH nie je ľahostajná budúcnosť výrobného odvetvia, v ktorom pôsobí, permanentne hľadá
spôsoby ako progresívne
prepojiť systém vzdelávania s potrebami budúcich zamestnávateľov a čo
najefektívnejšie investovať
do nastupujúcej generácie
chemikov a technikov.
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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 50 rokov
Bednár Jozef
Kačmár Jozef
Praženicová Mária
Vojtková Marta
Jubileum 55 rokov
Halkovič Ľubomír
Šimko František
Žotani Milan
Jubileum 60 rokov
Čus Kamil
Olexa Michal
BUKÓZA ENERGO, a.s.
Jubileum 55 rokov
Vysoký Miloš
Jubileum 60 rokov
Ihnát František

BUKÓZA HOLDING, a.s.
Jubileum 55 rokov
Horná Mária
Jubileum 60 rokov
Krištan Juraj
BHG Logistika spol. s r.o.
Jubileum 60 rokov
Gombita Jozef
Bukóza Progres, s.r.o.
Jubileum 55 rokov
Gešper Miroslav
Hubaľ Ján
Leško Miroslav
BUKÓZA INVEST spol. s r.o.
Jubileum 55 rokov
Dargajová Anna
Jubileum 60 rokov
Želinská Viera

Pracovné príležitosti v SSBH
BUKÓZA HOLDING, a.s.

Spoločnosť BUKÓZA HOLDING, a.s.,
so sídlom Hencovská 2073, 093 02 Hencovce

prijme do TPP na pracovnú pozíciu:
• Vedúci prevádzky
• Prevádzkový údržbár – vulkanizér
• Revízny technik – vyhradené technické
• Prevádzkový elektrikár – platná vyhl. §22,
plynové, tlakové a zdvíhacie zariadenia
§23 podľa Z.z. 508/2009
• Vodič medzinárodnej kamiónovej dopravy
Ponúkame:
• Stabilnú a perspektívnu prácu
a sebarealizácie
• Zaujímavé pracovné ohodnotenie
• Sociálne výhody
• Možnosť osobného rozvoja
• Doplnkové dôchodkové sporenie
V prípade záujmu o predmetné pozície zašlite svoj životopis
na adresu spoločnosti alebo e-mailom na e-mailovú adresu: personalne@bukoza.sk.
Telefonický kontakt: 057/441 3104, 0915 998 022
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