Spoločnosť KOVOD, a.s., Partizánska cesta 91, Banská Bystrica informuje verejnosť, že v období od 1.7.2014 do 31.12.2015 realizuje projekt s názvom
Zvýšenie inovačného a technologického potenciálu a rast konkurencieschopnosti spoločnosti KOVOD, a.s. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Riadiacim orgánom zodpovedným za
riadenie operačného programu je Ministerstvo hospodárstva SR, v zastúpení Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry. Celkové oprávnené výdavky na
realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 3 874 000,- €, výška nenávratného finančného príspevku je 1 937 000,- €.
Miestom realizácie projektu je Priemyselná ulica, Strážske, Cieľom projektu je zvýšiť inovačný a technologický potenciál a rast konkurencieschopnosti
spoločnosti KOVOD, a.s. zavedením inovatívnych a vyspelých technológií. Projekt pozostáva z 1 hlavnej aktivity s názvom „Implementácia inovatívnej
technológie do výrobného procesu“.
Opis projektu:
a) Východisková situácia
Spoločnosť KOVOD, a.s. pôsobí na trhu od roku 2002, v súčasnosti má aktívnych 30 prevádzok a 4 spracovateľské centrá. Činnosti nakladania s odpadmi
zahŕňajú zber kovového odpadu, spracovanie kovového šrotu a farebných kovov metódami triedenia, pálenia, strihania, lisovania, trhania. KOVOD, a.s.
zabezpečuje autorizovaný zber, spracovanie a úpravu železného šrotu. Výsledkom činnosti - tovarom je tak druhovo vytriedená surovina, ktorú spoločnosť na
účely jej predaja konečnému spotrebiteľovi ďalej predáva svojim obchodným partnerom (odberateľom) alebo priamo dodáva jej
konečným spracovateľom (spotrebiteľom). Spoločnosť KOVOD, a.s. je v súčasnosti na trhu na treťom mieste čo sa týka objemu obchodu so železným
šrotom. Najväčšími konkurentmi na trhu sú spoločnosti TSR Slovakia, Zberné suroviny Žilina a ŽP Eko Qelet (Želiezarne Podbrezová). V maloobchodnej
oblasti je KOVOD, a.s. dvojkou na slovenskom trhu za Zbernými surovinami. V roku 2011 uzavrel s oceliarňou SLOVAKIA STEEL MILLS, a.s. dlhodobú
zmluvu o dodávkach železného šrotu ako jeden z dvoch výhradných priamych dodávateľov.
b) Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu
Realizácia predkladaného projektu zabezpečí zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti KOVOD, a.s.Implementovaná technológia umožní vstup na nový
trh a diverzifikáciu existujúceho produktového portfólia. Vzhľadom na predpokladané tržby z predaja tovaru i vlastných výrobkov a služieb generujúcich
vysokú pridanú hodnotu, bude prostredníctvom získaných prostriedkov spoločnosť KOVOD, a.s. schopný modernizovať a inovovať tiež ďalšie technologické
zariadenia spoločnosti a kontinuálne participovať na rozvoji spoločnosti. Dôležitým je synergický efekt, ktorý projekt umožní vzhľadom na spracovanie trosky,
jej recykláciu a 94% výstup, ktorý bude následne využitý v oceliarskom i stavebnom priemysle. V rámci realizácie projektu vytvoríme minimálne 19 nových

pracovných miest s potenciálom vytvorenia ďalších vzhľadom na rozšírenie dodávateľsko-odberateľských možností firmy s potenciálom expanzie na trhy EÚ.
Všetky činnosti po skončení realizácie projektu budú financované z interných zdrojov žiadateľa.
c) Spôsob realizácie projektu
Realizácia predkladaného projektu je naplánovaná na 24 mesiacov zapojením interných zamestnancov žiadateľa i externých odborníkov v oblastiach, v
ktorých spoločnosť nedisponuje vlastnými kapacitami. V rámci projektu bude realizovaná jedna aktivita 1. Implementácia inovatívnej technológie do
výrobného procesu, ktorá je rozčlenená na 2 fázy.
Prvou fázou je realizácia verejného obstarávania v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní (odborne spôsobilou osobou zabezpečenou externe). V rámci
druhej fázy bude nakúpená technológia implementovaná do výrobného procesu v súčinnosti s absolvovaním školení novoprijatých 19 zamestnancov pre jej
kvalifikované využívanie.
Za realizáciu projektu bude zodpovedný projektový manažér, ktorým bude generálny riaditeľ spoločnosti. Správne zaúčtovanie relevantných dokladov bude v
kompetencií účtovníčky, ktorá bude tiež pripravovať finančnú časť podkladov pre monitorovacie správy. Za ich spracovanie a tiež korektné monitorovanie
realizácie projektu v súlade so Zmluvou prevezme zodpovednosť manažér monitoringu. Publicita projektu bude zabezpečená manažérom publicity.
d) Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu
Realizácia projektu bez nenávratného finančného príspevku by vzhľadom na celkovú výšku investície nebola možná, nakoľko by negatívne ovplyvnila
výsledok hospodárenia spoločnosti KOVOD, a.s..
Pri spracovaní oceľového šrotu vzniká odpad – troska, pričom naši odberatelia nedisponujú potrebným technickým vybavením pre jej spracovanie. Vybrané
druhy oceliarskej trosky sú recyklovateľné a ďalej využiteľné, a to primárne v oblasti stavebníctva a oceliarskeho priemyslu. Troska z elektrickej oblúkovej
pece má vysokú pevnosť a po demetalizacií je vhodná na recykláciu, pričom drvením sa získava sypká hmota nahrádzajúca frakcie kameniva. Napriek tomu,
že troska je odpad spadajúci pod kvalifikáciu O, uvedená technológia umožňuje zrecyklovať až 94% z celkového
spracovávaného objemu. To bude mať pozitívny vplyv predovšetkým na vzhľad krajiny, kedy sa bude skládkovať iba cca 6% z celkového vyprodukovaného
objemu. Investícia v regióne s vysokou mierou nezamestnanosti vytvorí minimálne 19 pracovných miest s potenciálom vytvorenia ďalších v rámci
dosiahnutého synergického efektu medzi spoločnosťou KOVOD, a.s., stavebnými a oceliarskymi spoločnosťami.
e) Udržateľnosť výsledkov projektu
Primárnym cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti KOVOD, a.s. eterminujúcu posilnenie pozície firmy na trhu a vytvorenie nových
dodávateľsko-odberateľských vzťahov. Vzhľadom na absenciu technológie spracovania trosky u našich dodávateľov a perspektívy spracovávaného objemu
trosky na úrovni minimálne 100 tisíc ton.
ročne s recykláciou generujúcou 94% následne využiteľného výstupu, implementovaná technológia už počas doby svojej životnosti prostredníctvom
generovaného cash-flow prevýši počiatočnú výšku investície (dosiahne kladnú čistú súčasnú hodnotu i mieru výnosovosti prevyšujúcu 100%). Predpokladaný
synergický efekt kooperácie viacerých participujúcich spoločností zabezpečí kontinuálny nárast v oblasti tržieb a pridanej hodnoty aj po ukončení realizácie
projektu, kedy
budú aktivity súvisiace s prevádzkou novej technológie financované vlastnými zdrojmi žiadateľa.
Identifikované riziká nepredstavujú pre spoločnosť významnejšie problémy vzhľadom na možnosť ich eliminácie, a teda pre udržateľnosť výsledkov projektu
nie sú relevantné.

Sídlo prijímateľa: Partizánska cesta 91, 974 01 Banská Bystrica
Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu: www.economy.gov.sk a www.siea.gov.sk

