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Súbežne s procesom výroby celulózy 
prebiehajú  ďalšie procesy, ktoré priamo 
súvisia s regeneráciou chemikálií použitých 
v procese varenia. Počas procesu varenia 
štiepok vzniká tzv. čierny lúh, ktorý 
obsahuje okrem iného aj ostatné 
výluhované  zvyšky z dreva.  
Daný lúh sa najskôr 
zahusťuje  odparovaním a následne 
spracováva v regeneračnom kotli, pričom 
sa spracovaním organickej zložky  získa 
tepelná energia a tavenina, ktorá po 
rozpustení vo vode dáva tzv. zelený lúh. 
Zelený lúh sa premieňa na aktívnu alkáliu 
/NaOH/ účinkom vápna, pričom vzniká biely 
lúh  znovu využiteľný v procese varenia 
buničiny. 
 
Realizáciou predmetnej investičnej akcie 
dôjde k inovácii toku čierneho výluhu 
v procese odparovania, k vyššej miere 
efektivity zahusťovania a k zníženiu miery 
spotreby pary v procese odparovania o 
takmer 19 000 t/rok. Predstavenstvo 
spoločnosti BUKOCEL, a.s. rozhodlo o 
realizácii investičnej akcie v priebehu roka 
2020. Po úspešnej realizácii sa predpokladá 
vytvorenie 10 nových pracovných miest. 
 

INOVÁCIE ZVYŠUJÚ 
KVALITU VÝROBY V 
BUKÓZE 

Proces odparovania a následného 
zahusťovania čierneho výluhu na úroveň 
min. 70% miery sušiny. To je v súčasnej 
dobe nová inovácia spoločnosi 
BUKOCEL, a.s.. Tato investícia o celkovej 
výške viac ako 9 mil. Eur je 
kofinancovaná z prostriedkov Európskych 
štrukturálnych a investičných fondov.  
  Automatizácia  a digitalizácia 

nebudu mať negatívny vplyv na 
zamestnanosť v bukóze 
 
Aktuálne je celkový počet zamestnancov na 
úrovni niečo vyše 1 000 zamestnancov, čo 
Skupinu spoločností BUKÓZA HOLDING radí 
medzi najvýznamnejších zamestnávateľov 
Prešovského kraja. 

Súčasnou najvýznamnejšou investičnou akciou je 
komplexná modernizácia papierenského stroja za 
účelom zvýšenia úrovne recyklačných kapacít na 
vstupe a tým zvýšenie celkovej úrovne produkcie 
dvojvrstvového papiera na výstupe. Aj v rámci danej 
investície uvažujeme o rozsiahlej implementácii prvkov 
automatizácie a digitalizácie. Hlavným dôvodom je 
zvyšovanie konkurencieschopnosti Skupiny 
Společnosti BUKÓZA HOLDING. 
 
S realizáciou predmetnej investičnej akcie suvísi aj 
potreba tvorby nových pracovných miest na úrovni 
cca. 100 miest, v rovine sekundárnej zamestnanosti sa 
jedná o tvorbu ďalších 200 – 300 nových pracovných 
miest u našich obchodných partnerov. Tým pádom 
môžeme jasne deklarovať, že aj napriek impelementácii 
automatizačných a digitalizačních nástrojov výroby 
nedôjde k poklesu zamestnanosti, naopak 
předpokládáme nárast pracovných miest. 
 



 

 

BUDÚCNOSŤ A ROZVOJ 
VIDÍ BUKÓZA NAJMÄ V 
MLADÝCH 
TALENTOVANÝCH  
ĽUĎOCH 
 V rámci princípov Trvalo udržateľného 
rozvoja realizuje skupina Bukoza 
cielenú systematickú spoluprácu 
s akademickou pôdou na úrovni 
základných, stredných a vysokých 
škôl. 

 

Pravidelne spolupracujeme a financujeme 
partnerské školy v rámci Prešovského 
kraja, avšak najvýznamnejším je program 
finančnej podpory študentov. Jedná sa 
o unikátnu formu štipendia pre žiakov 
študijného odboru chemik-operátor na 
Strednej odbornej škole technickej 
v Humennom. 
Absolventi študijného odboru chemik 
operátor patria medzi nedostatkové na trhu 
práce. V tomto odbore pripravujú žiakov iba 
na 4 SOŠ na Slovensku. Keď v školskom 
roku 2017/2018 po viac ako 15 rokoch 
zasadli do lavíc SOŠ technickej 
v Humennom prví žiaci odboru chemik 
operátor bolo to aj vďaka výraznej podpore 
skupiny spoločností BUKÓZA HOLDING 
a ochote školy ísť do odboru, o ktorý zo 
strany žiakov nie je veľký záujem. Žiaci 
chémiu vnímajú ako náročný predmet.  
Predstaviť ho žiakom ako zaujímavý 
a zábavný spoločnosť BUKÓZA HOLDING, 
a.s. rieši už 5 rokov finančnou a metodickou 
podporou chemických krúžkov na 22 
základných školách v regióne 
a spoluorganizovaním zábavných 
chemických súťaží.  
 
V tomto školskom roku už tretí rok SOŠ 
technická v Humennom privítala študentov 
tohoto odboru, ktorých spoločnosť 
BUKÓZA HOLDING, a.s. finančne 
podporuje prospechovým štipendiom do 
výšky 250.- EUR ročne, poskytovaním 
obedov zdarma počas štúdia, školskými 
potrebami a ochranným pracovnými 
prostriedkami. Prví študenti 3. ročníka 
odboru v tomto roku začali odborný výcvik 
v prevádzkach našej spoločnosti s cieľom 
čo najlepšie sa pripraviť na náročné 
požiadavky trhu práce. 
Veríme, že aj vďaka podpore našej 
spoločnosti budú mať ďalších 
nasledovníkov! 
 

 

Rešpekt k životnému 
prostrediu  a jeho ochrana 
je súčasťou našich 
investičných stratégií  
 
Dôležitým kritériom, ktoré je 
zohľadňované pred realizáciou každej 
investície, je jej samotný dopad na 
životné prostredie.  
 

V oblasti ochrany ovzdušia nastal výrazný posun a to 
prostredníctvom inštalácie nového filtračného mechanizmu 
(elektrostatický odlučovač), ktorý je inštalovaný ako koncová 
technológia v rámci technologického uzla kotol RK3. Bukóza 
týmto reagovala na nariadenie Európskej únie pre BAT 
technológie výroby papiera a buničín sa požaduje plnenie 
limitu tuhých znečisťujúcich látok /TZL/ na výstupe, pričom 
nový limit je ¼ pôvodného limitu.  
Nový filtračný mechanizmus je nainštalovaný, v tomto období 
prebieha finalizácia súviacch stavebných prác. Celkové 
investičné náklady sú na úrovni 3 250 000 €. 
 

Prioritou je v tomto smere zvýšenie informovanosti 
študentov o výrobných postupoch a atraktívnosti pôsobenia 
v oblasti drevospracujúceho priemyslu a v konečnom 
dôsledku výchova budúcich kolegov. 


