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Podnikové noviny

Vážení zamestnanci spoločnosti BUKÓZA HOLDING, a.s.

V roku 2016 sme zrealizovali najväčšiu odstávku v histórii firmy BUKÓZA
HOLDING, a.s. V rámci hodnotenia pokladám za rozhodujúce investície
„Rekonštrukciu regeneračného kotla “ a ,,Prestavbu celulózového stroja“.

Ročník 7

Z obsahu

Ďalšie investície boli potrebné a realizované z dôvodu potreby stabilizácie výroby. V desiatom roku môjho pôsobenia v spoločnosti môžem skonštatovať,
že najťažším obdobím boli roky 2008 a 2009, keď vypukla hospodárska kríza
a nám nevychádzalo ani na mzdy pre ľudí. Celé dva roky sanovala všetky potreby BUKÓZY, spoločnosť ŠPED-TRANS Levice, a.s.. Požičala spoločnosti viac
ako 15 mil. € na prežitie. Zároveň sme v rovnakom čase museli zavrieť drevárske
spoločnosti Píla a Preglejka, ktoré boli hlboko stratové a stiahli by do problémov aj zostatok firmy.

Oprávnenie

Začíname ďalšiu desaťročnicu a máme pre ňu veľké plány. Najväčším je stavba papierenského stroja
v hodnote cca 30 mil. €. Predpokladané uvedenie do prevádzky je v roku 2018. Touto investíciou už bude
skupina spoločností stáť na troch pilieroch:

Separujeme

• výroba celulózy • výroba elektriny • výroba papiera
Pôjde o samostatný závod na výrobu papiera na báze celulózy a odpadového papiera s ročnými tržbami
54mil. €. Medzi ďalšie plány patrí zavádzanie BAT technológií na uhoľných kotloch K1, K2 a regeneračnom
kotle RK3.

Skvalitňujeme

BUKÓZA HOLDING, a.s. je dnes modernou fabrikou na výrobu celulózy a energíí s medziročným rastom
priemernej mzdy + 10 %, ktorá dáva ľudom možnosti tvoriť, zmysluplne sa rozvíjať a využívať najmodernejšie
technológie.
Myslím si, že nie je nutné, aby deti zamestnancov BUKÓZY odchádzali zo svojho rodiska za prácou do sveta.
Radi ich privítame v našej spoločnosti.
						

								
								

Ján Ďurian
prezident spoločnosti
BUKÓZA HOLDING, a.s.

Poďakovanie

Robot odbremenil ľudí
Robotizácia procesov už dávno nie je výsadou automobilového priemyslu. Roboty
sa presadzujú v čoraz väčšej miere v mnohých priemyselných odvetviach od strojárskeho priemyslu cez potravinárstvo, obuvníctvo až po drevársky priemysel.
Účelom je odbremenenie ľudí od namáhavých a často aj rizikových činností. Túto
filozofiu uplatnila aj spoločnosť BUKÓZA
HOLDING, a.s., zakúpením robota Comau Smart 5NJ 60.2.2. (šesťosí robot) od
talianskeho výrobcu COMAU, ktorý je súčasťou nadnárodnej skupiny FCA .
Robot podľa potreby čistí žľaby na regeneračnom kotle spoločnosti BUKOCEL. Tromi výtokovými žľabmi vyteká z uvedeného
technologického zariadenia tavenina o teplote 800 – 1 200 ˚C.
Čistenie žľabov sa vykonávalo manuálne
a práca bola fyzicky náročná, pričom zahŕňala riziko možného pracovného úrazu.
Nainštalovaný robot okrem samotného
dôkladného vyčistenia žľabov od taveniny
eliminuje rizikovú manuálnu prácu a absolútne vylúči možný kontakt obsluhy s vytekajúcou taveninou.

Zlacňujeme

Aktivity zamestnancov

Spolupráca so školami
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Výrazné zníženie zápachu z BUKÓZY
Sprievodným javom výroby celulózy sulfátovým spôsobom sú dva druhy materiálových prúdov. Kvapalným prúdom je
špinavý /znečistený/ brydový kondenzát
a plynným prúdom je CNCG plyn. Prítomnosť plynov je vnímaná čuchovými
orgánmi.
V súčasnej dobe je v SSBH realizovaná
investičná akcia pod názvom „Likvidácia CNCG a SOG plynov“.Jedná sa o
inštalovanie tzv. BAT technológie, ktorej
podstatou je zachytávanie , stripovanie
a spaľovanie týchto plynov. Proces likvidácie bude prebiehať v dvoch spotrebičoch:
- Rotačnej peci vápna, alebo
- Kotle na drevný odpad /KDO/
Realizáciou tejto investičnej akcie sa
výrazne zníži zaťaženie ovzdušia merkaptanami a ostatnými zlúčeninami síry
vznikajúcich v procese výroby buničiny.
Uvedenou realizáciou investičnej akcie

nie je namieste obava z ojedinelých spádov „kyslých dažďov“, pretože v procese výroby vápna v rotačnej peci počas
procesu kalcinácie kysličník siričitý zreaguje s práve vypáleným vápnom a časť
vypáleného vápna sa zmení na sadru. K
obdobnému procesu bude dochádzať aj
v prevádzke KDO / kotol na drevný odpad.
Investičná akcia bola projekčne spracovaná a povolená Inšpektorátom
ŽP v Košiciach rozhodnutím č.898820752/57/2016/Haj,
Wit/570470306/
Z31-SP zo dňa 30.6.2016 a rozhodnutím
č. 7408-35313/2016/Haj,Wit/Z34-SP zo
dňa 16.11.2016.
Overením v skúšobnej prevádzke
a následným kolaudačným rozhodnutím o uvedení investičnej akcie do
trvalej prevádzky, dôjde k eliminácií dlhodobých nedostatkov na úseku starostlivosti o životné prostredie.

Skupina spoločností BUKÓZY HOLDING
získala ďalšie oprávnenie
Zásluhou PSŽ a.s. (p. Ševčík) a SSBH
(Ing. Želinský), v spolupráci s externým dodávateľom (MOUSER, s.r.o.),
zamestnanci Bukózy Progres s.r.o.
a čiastočne aj BUKÓZY ENERGO, a.s.
absolvovali odbornú prípravu a skúšky
v zmysle vyhlášky č. 205/2010 Z.z. (
pre UTZ elektrické ), čím títo zamestnanci získali potrebné osvedčenia.
Na základe získania odbornej spôsobilosti zamestnancov, Bukózy Progres, s.r.o. bola splnená prvá časť
podmienok pre vydanie oprávnenia
udeleného bezpečnostným orgánom
pre opravy a údržbu určených technických zariadení.
Doplnením potrebnej dokumentácie a náradia boli splnené aj zvyšné
podmienky pre udelenie potrebného
oprávnenia.
Od 01.08.2016 spoločnosť Bukóza
Progres, s.r.o. je držiteľom Oprávnenia E-56/2016, ktoré umožňuje vykonávanie určených činností ,ako je
oprava a údržba určených technických
zariadení elektrických na železničných
dráhach.
Oprávnenie výrazne prispeje k bezpečnosti práce pracovníkov, rýchlejšej
oprave a kvalitnejšej údržbe UTZ elektro zariadení. Zároveň to prinesie
nemalú úsporu finančných prostriedkov, ktoré Skupina spoločností BUKÓZA HOLDING už nemusí uhrádzať externým dodávateľom.
BUKOCEL, a.s., je podľa zákona č. 513/2009 Z.z. prevádzkovateľom
železničnej dráhy. Spoločnosti vyplýva povinnosť zabezpečovať a organizovať železničnú dopravu vlečky v zmysle platnej legislatívy.
Spoločnosť spravuje 19,2 kilometra vlečkových koľají a zariadení pre
zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy. Značnú
časť výkonov železničnej dopravy zabezpečuje prevádzkovateľmi iných
subjektov ako sú Prvá Slovenská železničtná, akciová spoločnosť (PSŽ,
a.s.), ZSSK Cargo a.s. a ostatní externí dodávatelia.

Veľmi dôležitou súčasťou sú aj ostatné zariadenia, medzi ktoré v zmysle
zákona č.513/2010 Z.z. a vyhlášky č.205/2010 Z.z. sú zaradené aj určené technické zariadenia (ďalej ako UTZ). Medzi takéto zariadenia patrí
aj elektrické, zdvíhacie, tlakové a iné zariadenia v blízkosti železničnej
dráhy resp. využívané pre železničnú dopravu.
Všetky tieto zariadenia však k svojmu prevádzkovaniu nevyhnutne potrebujú stále opravy, údržbu a revízie. Nakoľko žiadna zo Skupiny spoločností BUKÓZA HOLDING, nespĺňala podmienky pre prevádzkovanie
týchto zariadení t.j. revízie, prehliadky, montáže, opravy a údržba , tieto
činnosti boli realizované externými dodávateľmi,napr. MOUSER, s.r.o.
Trebejov, ZSSK Cargo a.s. a inými.
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Separovaný zber
„Vranovské“ teplo bude opäť lacnejšie

Životný cyklus výrobku môžeme nazývať aj cyklus od kolísky
po hrob. To znamená od získavania surovín, ktoré sú potrebné na výrobu, následne cez jeho realizáciu (používanie) až
po ukončenie životného cyklu. Pod týmto slovným spojením
narážame na zneškodnenie odpadu, resp.: použitého výrobku
ako takého.

BUKÓZA ENERGO, a.s. opätovne potvrdzuje svoju progresívnu cenotvorbu aj v tomto roku tým, že
odberatelia tepla mesta Vranov nad Topľou budú v tomto roku za teplo platiť menej.
Najčastejšími spôsobmi zneškodňovania po skončení ,,životnosti výrobku,, je jeho uskladnenie na skládku, alebo nelegálne spaľovanie.

Na základe predloženej kalkulácie tepla URSO schválilo novú cenu tepla rozhodnutím č. 0115/2017/T
zo dňa
10.11.2016
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Na základe predloženej kalkulácie tepla URSO schválilo novú cenu tepla rozhodnutím č. 0115/2017/T zo dňa 10.11.2016 pre rok
stav tepelno-technických
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Vo veľkej miere k danému zníženiu prispela najmä výhodná cena plynu, ktorú sa nám ako veľkoodberateľovi podarila vytendrovať.
Pri porovnaní
s predchádzajúcim
rokom
došlo plyn
k zníženiu
ceny tepla takmer o 5 %. Pre
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so spoločenstvami vlastníkov
bytov nakupujeme
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bežnú domácnosť
v bytovom dome, ktorá za rok 2016 má priemernú ročnú spotrebu tepla približne 50
Intenzívnou a dôslednou starostlivosťou o prevádzky, zvyšovaním účinnosti výroby tepla a investíciami zameranými do rozvoja a
modernizácie tepelného hospodárstva sa podarilo nielen zlepšiť stav tepelno-technických zariadení, ale taktiež prispieť k zníženiu
GJ (z tohoceny
35tepla.
GJ na vykurovanie a 15 GJ na teplú úžitkovú vodu) predstavuje úsporu 50,0 €/GJ.
Pri porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k zníženiu priemernej ceny tepla takmer o 5 %. Pre bežnú domácnosť v bytovom
dome, ktorá za rok 2016 má priemernú ročnú spotrebu tepla približne 50 GJ (z toho 35 GJ na vykurovanie a 15 GJ na teplú úžitkovú
vodu) predstavuje úsporu 50,0 €/GJ.
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Informácie pre zamestnancov
k ročnému zúčtovaniu
preddavkov na daň

Zamestnanec, ktorý poberal zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie
kalendárneho roka 2016 môže najneskôr do 15. februára 2017 písomne požiadať posledného
zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a zároveň
predloží príjmy od všetkých zamestnávateľov v roku 2016.
Ak zamestnanec písomne nepožiada zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania
preddavkov na daň z príjmov alebo o vykonanie požiada a v stanovenom termíne do 15.2.2017
nepredloží potrebné doklady, zamestnávateľ v tomto prípade nie je povinný vykonať ročné
zúčtovanie. Daňovník je povinný podať si sám Daňové priznanie. Takisto zamestnávateľ
nevykoná ročné zúčtovanie zamestnancovi, ktorý mal príjmy zo zahraničia, z prenájmu alebo
bol SZČO.
Zamestnancom, ktorí nepožiadajú o vykonanie ročného zúčtovania za rok 2016, zamestnávateľ
odovzdá osobne Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch alebo potvrdenie zašle doporučenou
poštou.
V žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania si môže zamestnanec uplatniť nezdaniteľnú časť
základe dane na manžela (manželku), ktorá so zamestnancom žila v domácnosti a výška
vlastného príjmu manžela (manželky) v zdaňovacom období nepresiahla sumu 3803,33 €.
Do tohto príjmu sa nezapočítavajú príjmy oslobodené od dane napríklad rodičovský príspevok,
prídavok na dieťa, príplatok k prídavku na dieťa, vianočný príspevok dôchodcom, príspevok
pri narodení dieťaťa a ostatné štátne sociálne dávky. Do príjmu sa teda započítava materské,
nemocenské dávky, úrazové dávky, dávky v nezamestnanosti, dávky v hmotnej núdzi, všetky
druhy dôchodkov, cestovné náhrady a pod. Príjmy za manžela (manželku) je zamestnanec
povinný predložiť k vykonaniu ročného zúčtovania do 15.2.2017.
Ak zamestnanec v roku 2016 platil dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie - II.
pilier, predloží zamestnávateľovi k ročnému zúčtovaniu potvrdenie o zaplatených dobrovoľných
príspevkoch.
Ak zamestnanec v roku 2016 platil príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie - III. pilier
a účastnícka zmluva je uzatvorená po 31.12.2013 alebo súčasťou zmluvy je zrušenie
dávkového plánu, predloží zamestnávateľovi k ročnému zúčtovaniu potvrdenie o zaplatených
príspevkoch na doplnkové dôchodkové sporenie.
Ak si zamestnanec neuplatňoval daňový bonus v priebehu roka 2016 u zamestnávateľa,
alebo si daňový bonus neuplatňoval u žiadneho iného zamestnávateľa, alebo ak si daňový
bonu neuplatňoval manžel (manželka), uplatní si zamestnanec daňový bonus na deti
v ročnom zúčtovaní a to preukázaním príslušných dokladov.
Úplné informácie k ročnému zúčtovaniu preddavkov na daň si zamestnanec môže zistiť
v platnom znení zákona o dani z príjmov č. 593/2003 Z.z.

2017
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Fašiangové tradície
FAŠIANGY - symbol veselosti, zábavy,
hodovania a pitia Obdobie od Troch
kráľov do Popolcovej stredy nazývame
fašiangy.
Fašiangy sú prechodom medzi zimným
a jarným obdobím. Počas týchto dní prevláda bujará zábava, organizujú sa svadby a zabíjačky. Typickým fašiangovým
jedlom boli šišky vyprážané na masti.
Posledný štvrtok pred koncom fašiangov
sa v minulosti nazýval aj tučný štvrtok. V tento deň má každý veľa jesť
a piť, aby bol po celý rok silný. Podľa dĺžky fašiangového obdobia sa
rozlišovali krátke a dlhé fašiangy. Žartovne sa hovorilo, že keď je krátky
fašiang, vydajú sa aj škaredé dievčatá. Pochovávanie basy je ľudová hra
parodizujúca skutočný pohreb. Jej základným motívom je zákaz zábav
počas nasledujúceho 40-dňového pôstu.

Priebeh pochovávania basy je nasledovný: oznámenie o ochorení, vyšetrenie lekárom, odvoz do nemocnice, oznámenie o smrti, pohrebný
sprievod, kde hlavnými postavami sú kňaz, rechtor a smútiaci pozostalí.
Kňaz paroduje obrad rozlúčky, aká býva pri cirkevnom obrade, ohlasuje
koniec zábavy a lúči sa s basou, ktorú za náreku prítomných vynášajú
von. Texty sú často popretkávané humornými príbehmi a vlastnosťami
obyvateľov danej dediny.
Keď je basa pochovaná, môže sa začať pôst.
Obdobie pôstu začína dňom, ktorý poznáme
pod názvom Popolcová streda alebo Škaredá
streda. Veriaci si v tento deň obliekali kajúci
odev a posýpali sa popolom. Tento zvyk pretrval dodnes, avšak už len symbolicky, kedy
kňaz urobí popolom na čelá veriacich krížik.

Viete ako vznikol sviatok zaľúbených - deň sv. Valentína?
14. február je deň, kedy sa oslavuje Valentín.
Tento deň je sviatkom všetkých zamilovaných,
kedy si vyznávame lásku viac ako inokedy.
Obdarúvame sa kvetmi, sladkosťami, či inými
drobnosťami a stretávame sa na romantických
miestach.
Viete však, že sviatok Sv. Valentína nie je novodobým výmyslom? Viete, kto to bol sv. Valentín a prečo si ľudia práve v tento deň vyznávajú lásku?
Pôvod dňa svätého Valentína je opradený
záhadami. Sú s ním spojené mená najmenej
troch svätcov- martýrov.   Prvým bol svätý Valentín, ktorý trpel v Afrike so svojimi spoločníkmi. Druhým svätým bol biskup z Interamny a
tretím bol rímsky kňaz Valentín z 3. storočia.
O prvom a druhom Valentínovi sa vie len veľmi málo, a tak je najznámejší príbeh tretieho

Valentína. O svätom Valentínovi, ktorý žil v 3.
storočí nášho letopočtu, koluje veľa legiend.
Jednou z najznámejších je kresťanská legenda, ktorá hovorí o svätom Valentínovi, ktorý
bol mučeníkom žijúcim za vlády cisára Claudia II. Tento panovník rád a často viedol vojny, ale rímski muži jeho nadšenie nezdieľali a
neradi vstupovali do vojska. Podľa Claudia bol
ich dôvod jednoduchý: nechceli opúšťať svoje
ženy a rodinu. Ženatých mužov nepovažoval
za dobrých bojovníkov. Preto zakázal všetky
zásnuby a sobáše v celom Ríme. Valentín bol
rímsky kňaz, ktorý aj napriek cisárovmu zákazu tajne sobášil zamilované páry. Keď to cisár
Claudius zistil, uväznil Valentína a odsúdil ho
na trest smrti. Poprava sa konala 14. februára
roku 296. Pred svojou smrťou napísal Valentín milostný list dcére väzenského dozorcu, do

ktorej sa zaľúbil. A tak vzniklo prvé valentínske
prianie.
V roku 469 pápež Gelasius ustanovil deň smrti
sv. Valentína za pamätný deň na jeho počesť.
Sv. Valentín sa tak stal patrónom zaľúbených.
Či už sú tieto legendy pravdivé alebo nie, Valentín sa stal patrónom zamilovaných a tento
sviatok sa stal obľúbený nielen na Slovensku,
ale aj v zahraničí.
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1. Spoločnosť SSBH zaoberajúca sa chemickým spracovaním dreva.
2. Pracovný úraz s trvaním práceneschopnosti viac ako 3 dni.
3. Skratka zložky zabezpečujúcej likvidáciu požiarov v SSBH.
Spoločnosť SSBH zaoberajúca sa chemickým spracovaním dreva.
1. viac
Spoločnosť
chemickým
spracovaním
dreva.
z najrozšírenejších
a najuniverzálnejší
druhov hasiacich prístrojov.
Pracovný úraz s trvaním práceneschopnosti
ako 3 dni. SSBH zaoberajúca4.saJeden
2. Pracovný
úraz s trvaním
práceneschopnosti
viac akopracovný
3 dni. odev v SSBH?
Spoločnosť
SSBH
zaoberajúca
sa chemickým
spracovaním
5. Aké prvkydreva.
musí obsahovať
Skratka1.zložky
zabezpečujúcej
likvidáciu
požiarov
v SSBH.
3. Skratka zložky zabezpečujúcej likvidáciu požiarov v SSBH.
6. Čo3jedni.
zakázané v priestoroch SSBH mimo miest, ktoré sú na to určené?
Jeden z2.najrozšírenejších
najuniverzálnejší
druhov hasiacich prístrojov. viac ako
Pracovný aúraz
s trvaním
4. Jedenpráceneschopnosti
z najrozšírenejších a najuniverzálnejší
druhov hasiacich prístrojov.
7. Udalosť pri ktorej bola ohrozená bezpečnosť, alebo zdravie zamestnanca, ale nedošlo k poškodeniu
Aké prvky musí obsahovať pracovný odev v SSBH? 5. Aké prvky musí obsahovať
pracovný odev v SSBH?
3.
Skratka
zložky
zabezpečujúcej
likvidáciu
požiarov
v
SSBH.
8. Posypový
materiál
určený
komunikácii v zimnom období.
Čo je zakázané v priestoroch SSBH mimo
sú na tov určené?
6. miest,
Čo je ktoré
zakázané
priestoroch SSBH
mimo miest,
ktoré
sú na
naudržiavanie
to určené?
9. Pracovník,
ktorého
číslo jek3035.
4.pri ktorej
Jeden
z ohrozená
najrozšírenejších
a najuniverzálnejší
druhov
hasiacich
prístrojov.
Udalosť
bola
bezpečnosť,
alebo
zdravie
zamestnanca,
ale
nedošlo
k poškodeniu
jehotelefónne
zdravia.
7. Udalosť
pri ktorej
bola ohrozená
bezpečnosť,
alebo
zdravie
zamestnanca,
ale nedošlo
poškodeniu jeho zdravia.
10. V zimnom
období sa kvôli
zvýšeniuobdobí.
priľnavostí pneumatík používajú snehové ...... .
Posypový materiál určený na udržiavanie
komunikáciimateriál
v zimnom určený
období. na udržiavanie
8. Posypový
komunikácii
v zimnom
5. Aké prvky musí obsahovať
pracovný
odev
v SSBH?
9. Pracovník, ktorého telefónne číslo je 3035.
Pracovník, ktorého telefónne číslo je 3035.
V zimnom
období
sa
kvôli
zvýšeniu
používajú
snehové.
6. období
Čo jesazakázané
priestoroch
SSBH
mimo
miest,
ktoré
sú
napneumatík
to určené?
Správne
odpovede
vhadzujte
do označenej
krabice vo vestibule osobnej brány do 10.2.2017
V zimnom
kvôli zvýšeniuv10.
priľnavostí
pneumatík
používajú
snehové
......
.priľnavostí
10.

10.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Trochzdravie
výhercovzamestnanca,
potešíme vecnou ale
cenou.
7. Udalosť pri ktorej bola ohrozená bezpečnosť, alebo
nedošlo k poškodeniu jeho zdravia.
Správne
odpovede
vhadzujte
do označenej
krabice vo
vestibule
brány
do 10.2.2017
Správne
odpovede
vhadzujte
do označenej
krabice
voosobnej
vestibule
osobnej
brány do 10.2.2017. Troch výhercov potešíme vecnou cenou.
8.
Posypový
materiál
určený
na
udržiavanie
komunikácii
v
zimnom
období.
Troch výhercov potešíme vecnou cenou.
9. Pracovník, ktorého telefónne číslo je 3035.
Tajnička:

"

"

Tajnička:

10. V zimnom období sa kvôli zvýšeniu priľnavostí pneumatík používajú snehové ...... .
Meno a priezvisko:
Spoločnosť, stredisko:

Meno a priezvisko:
Správne odpovede
Spoločnosť, stredisko:

Osobné číslo:

Osobné číslo:
vhadzujte do označenej
krabice vo vestibule osobnej brány do 10.2.2017
Troch výhercov potešíme vecnou cenou.
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Poďakovanie spoločnosti BUKÓZA HOLDING, a.s.
V mene občianskeho združenia SMEP etc.(systém malých elektronických počítačov),
ktoré sa zaoberá zachovávaním histórie počítačov na Slovensku, by som rád vyjadril
poďakovanie spoločnosti BUKÓZA HOLDING, a.s., za darovanie dvoch historických počítačov do našich zbierok.Prvý počítač, SMEP SM3-20 bol vyrobený v roku 1981 v Námestove a slúžil ako centrálny počítač Nábytkárne. Tento počítač sa skladá z dvoch skríň
o veľkosti chladničiek. Jeho pevný disk mal kapacitu 5MB, čo je zhruba 6000-krát menej,
ako vnútorná pamäť dnešného mobilu.
Druhý počítač, CM1420 bol vyrobený v roku 1987 v Kyjeve a bol inštalovaný vo výpočtovom stredisku BUKÓZA HOLDING, a.s. Tvoria ho štyri skrine počítača a ďalšie dve
skrine pevných diskov. Tie už mali kapacitu spolu až 58MB, takže približne 17000-krát
menej, ako majú dnes štandardné domáce počítače.
Oba počítače sú postupne v rámci možností reštaurované, čo je po tých rokoch nutné
aby ich bolo možné v budúcnosti vystaviť a ak sa podarí, tak aj sprevádzkovať. Momentálne organizujeme putovné výstavy historických počítačov, najbližšie bude takáto výstava v Banskej Bystrici. Plánujeme však aj stálu výstavu v Prešove a Banskej Bystrici, kde
si bude možné tieto počítače prezrieť.
Matúš Pališin, zástupca o.z. SMEP etc.

Projekt Spolupráca so školami

Spoločenskú zodpovednosť firmy, podporu regiónu a mladých realizuje BUKÓZA HOLDING, a. s. aj
v rámci projektu Spolupráce so školami. V tomto školskom roku 2016/2017 podporuje Chemický krúžok na 12 základných školách okresov Vranov nad Topľou, Humenné a Michalovce. Akú má podobu
najlepšie vystihuje list žiakov ZŠ T. J. Moussona Michalovce, ktorý bol spolu s vianočným darčekom
(na chemickom krúžku vlastnoručne vyrobenými bio kozmetickými prípravkami) doručený na vedenie
spoločnosti. Viac (scan listu a fotografie)
Poďakovanie za podporu chemického krúžku vo forme perníkového vianočného stromčeka zaslali aj
žiaci ZŠ Pugačevova Humenné. Ďakujeme za milé darčeky. Sme radi, že aj vďaka našej podpore sme
umožnili žiakom zistiť, že aj chémia môže byť nielen zaujímavá, ale aj zábavná.

Informačné periodikum Skupiny spoločností BUKÓZA HOLDING
Redakčná rada: Anina Hladká, Mgr. Michal Švábik
Adresa redakcie a inzercie: Hencovská 2073, 093 02 Hencovce (+421 57 441 23 83)

2017
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SPOLUPRÁCA S PARTNERSKÝMI ŠKOLAMI

Vážení rodičia žiakov 9. ročníka základnej školy
BUKÓZA HOLDING, a. s. v školskom roku 2017/2018 pripravila:

Program finančnej podpory študentov študijného odboru chemik operátor na SOŠ technickej Humenné.
Dôvody podpory študijného odboru:
• Chceme pomôcť podniku získať nových zamestnancov, vyučených v odbore
• Chceme pomôcť Vašim deťom získať kvalitné vzdelanie, s ktorým nájdu uplatnenie
Všetci poznáme situáciu na trhu práce, máme veľa absolventov škôl ale v odboroch, z ktorých si len ťažko hľadajú prácu. Veríme, že Vám záleží
na Vašich deťoch a pomôžete sa im správne rozhodnúť. BUKÓZA HOLDING, a. s. zrealizovala niekoľko investičných akcií. Ambíciou spoločnosti je
budovať modernú fabriku a naďalej patriť medzi najväčších zamestnávateľov v Prešovskom kraji.
ŠTUDIJNÝ ODBOR 2860 K CHEMIK OPERÁTOR
• Je to maturitný odbor s výučným listom a možnosťou pokračovať na vysokej škole
• Má široké uplatnenie na trhu práce v chemických prevádzkach v regióne aj na celom Slovensku
• Absolvent je schopný vykonávať činnosti spojené s ovládaním a riadením chemickotechnologických procesov
• Nedostatok absolventov na trhu práce rieši štát formou štátneho motivačného štipendia podľa dosiahnutého prospechu

Dosiahnutý prospech
Štátne motivačné štipendium ročne

do 1,80

od 1,81 do 2,4

od 2,41 do 3,00

580 €

400 €

220 €

BUKÓZA HOLDING a. s. poskytuje pre študentov odboru chemik operátor od 1. ročníka:
• Prospechové štipendium až 250.- € ročne k štátnemu motivačnému štipendiu
• Bonus prospechového štipendia až 25% pri 90% dochádzke
• Bezplatné stravovanie v škole, aj na odbornom výcviku v spoločnosti pre všetkých žiakov
• Pracovné oblečenie na praktické vyučovanie poskytnuté bezplatne
• Úhradu cestovného na odborný výcvik v prevádzkach spoločnosti
• Možnosť uzatvoriť pracovnú zmluvu už počas štúdia
• Istotu zamestnania po úspešnom skončení školy

Dosiahnutý prospech

do 1,80

od 1,81 do 2,4

od 2,41 do 3,00

Prospechové štipendium ročne

250 €

150 €

100 €

Bonus prospechového štipendia

62 €

37 €

25 €

Podmienky prijatia na štúdium:
• Prihláška na SOŠ technickú Humenné,
študijný odbor 2860 K chemik operátor
• Úspešné absolvovanie 9. ročníka

580,Štátne motivačné
štipendium
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Aktivity zamestnancov
Moderný
novootvorený
zimný
štadión vo Vranove nad Topľou,
prilákal aj našich zamestnancov
SSBH.
Skupina fanúšikov hokeja sa
stretáva v počte 15 až 20 hráčov
každú stredu
od 17:15 – 18:15 hod. Hodina
strávená na ľade naháňaním sa za
čiernym čudom dokonale preverí
fyzický stav každého hráča.
Neváhajte a pridajte sa k nám.

Inzercie
BHG Logistika spol. s r.o.
Hencovská 2073, 093 02 Hencovce
Hľadáme:
Vodičov medzinárodnej kamiónovej dopravy
Ponúkame:
Nadštandardné platové podmienky
Termín nástupu: ihneď
Stabilná a perspektívna práca
Motivujúce pracovné podmienky
Moderný vozový park
Vozidlo vybavené mýtnymi jednotkami
Vybavenie vodiča platovými kartami
Pravidelné školenie vodičov
Doplnkové dôchodkové sporenie
Iné sociálne výhody

BUKÓZA HOLDING, a.s.
Hencovská 2073, 093 02 Hencovce
Hľadáme:
Vedúci strojnej údržby
Vedúci prevádzky
Vodič špeciálneho motorového vozidla
(vodičský preukaz sk. C,E)
Ponúkame:
Stabilnú a perspektívnu prácu
Zaujímavé pracovné ohodnotenie
Možnosť osobného rozvoja a sebarealizácie
Doplnkové dôchodkové sporenie
Životopisy zasielajte na adresu spoločnosti
alebo emailom na: personalne@bukoza.sk.
(057/441 3104, 0915 998 022)

Životopisy zasielajte na adresu spoločnosti
alebo emailom na: personalne@bukoza.sk.
(057/441 3104, 0915 998 022)

10

20

€

€

Unimobunky je možné zakúpiť ako celok, alebo jednotlivo.
Náklady spojené s nakládkou a odvozom si hradí každý žiadateľ sám.
Informácie a žiadosti o zakúpenie volajte na tel. číslo:
441 23 83, 0905 818 860 pani Hladká

