
 

„Tento projekt bol spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja“   

Miesto realizácie projektu: Hollého 1190/48, 957 01 Bánovce nad Bebravou 

Názov projektu: Zvýšenie technologickej úrovne firmy KOVYT spol. s r.o. 

Stručný opis projektu: 

 
Cieľom projektu 
Cieľom projektu bol rozvoj a zvyšovanie konkurencieschopnosti spoločnosti KOVYT, spol. s r.o. a 
to inováciou výrobných možností prostredníctvom obstarania novej technológie – laserový 
fiberový páliaci stroj na delenie materiálu. 
 
Špecifické ciele (výsledky projektu):  
Za účelom dosiahnutia vyššie uvedeného strategického cieľa projektu a jednotlivých výsledkov 
projektu, si firma vytýčila nasledovné špecifické ciele:  

• zníženie výrobných nákladov 

• zvýšenie produktivity výroby 

• rozšírenie sortimentu výroby 

• zvýšenie kvality výrobkov a služieb 

• nárast zamestnanosti podniku do roku 2020 o 4  osoby 

• vybudovanie ekologického závodu  v najvyššej možnej miere 
 

Východiskový stav:  
Spoločnosť KOVYT spol. s.r.o. sa počas svojho pôsobenia od svojho vzniku v roku 1993 

pretransformovala z malej firmy s 10 zamestnancami a drobnými zákazkami, na stredne veľký 

podnik so súčasným počtom zamestnancov 102, ktorý viac ako 90 % svojej produkcie 

umiestňuje na zahraničnom trhu ( Rakúsko, Nemecko ). Investície do najnovších technológií a do 

odborného rastu zamestnancov radí spoločnosť na prvé miesto. Silné konkurenčné prostredie si 

vyžaduje neustále sa prispôsobovať prísnym kvalitatívnym požiadavkám zákazníkov, ako i novým 

trendom v strojárenskom priemysle. 

 
Stav po realizácii projektu: 
Obstaraná technológia umožní poskytovať firme KOVYT spol. s.r.o. – delenie materiálu veľkých 

rozmerov, ktoré doteraz nevykonávala: Nová technológia prinesiezníženie prevádzkových 

nákladov, skrátenie výrobného času, zlúčením viacerých krokov do jedného, čistý rez bez 

potreby obrúsenia, čím sa zvýši kvalita rezu a tým aj počet nepodarkov, elimináciu záťaže na 

životné prostredie ( zníženie energie cca o 15%, zníženie CO2 cca o 20%), rast kvality výrobku z 

hľadiska presnosti technologického opracovania, rast kapacity výroby a rozšírenie sortimentu 

výroby, získanie nových zákazníkov, ktorí používajú pečať ECO kvality, predovšetkým 

zahraničných 

Názov a sídlo prijímateľa: KOVYT, spol. s r.o., Hollého 1190/48, 957 01 Bánovce nad Bebravou 

Začiatok realizácie projektu: 11/2017 

Koniec realizácie projektu: 02/2018 



Logo operačného programu: 

 

Odkaz na internetové stránky 
riadiaceho orgánu a daného 
operačného programu: 

www.minedu.skwww.opvai.sk      www.siea.gov.sk 

Výška poskytnutého 
príspevku: 

248 321,50 € 

Fotodokumentácia alebo 
vizualizácia realizácie aktivít 
výsledkov projektu (uvedené 
musí byť pravidelne 
aktualizované). 
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