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POLITIKA  KVALITY 
I. Orientácia na zákazníka 

Zlievareň KOVOT s.r.o., vo svojej podnikateľskej činnosti, kladie dôraz na uspokojovanie potrieb 
zákazníkov – odberateľov spájok, anód a odliatkov zliatin neželezných kovov. Súbežne s týmto  cieľom 
realizuje zámer poskytovať širokej verejnosti služby výkupu kovového odpadu a plniť dodávky 
separovaného kovového odpadu v požadovanej kvalite, termínoch a za prijateľné trhové  ceny 
a recykláciou triedeného kovu vo vlastnej hutníckej výrobe neželezné kovy zo šrotu vracať do obehu 
v podobe nových výrobkov. 
Každý zákazník je pre KOVOT s.r.o.  dôležitý, obyvateľ, malý živnostník či nadnárodná spoločnosť. Za 
výkup farebných kovov alebo železný šrot František Jendroľ – KOVOT (FJK) dobre zaplatí a to hneď a 
v hotovosti, pokiaľ to zákon č.79/2015 Z.z. O odpadoch nezakazuje. FJK má v Námestove, Vavrečke a 
Nižnej nákupy kovov otvorené 6 dní v týždni a to až 9 hodín denne (v sobotu 5 hodín). Zadarmo 
vykonáva demontáže, likvidáciu a odvoz technologických zariadení. Zákazník má  istotu, že s jeho 
odpadom bude naložené v súlade s právnymi predpismi a požiadavkami environmentálneho sa správania 
k okoliu. Investujeme do novej technológie, kvalitu separácie kovov a tým sa zvyšuje aj zisk zákazníkov.   

II. Vedenie KOVOT s.r.o. 

Konateľ spoločnosti KOVOT s.r.o. považuje budovanie a zdokonaľovanie systému riadenia kvality podľa 
EN ISO 9001:2015 za základný predpoklad dosiahnutia úspechu vo všetkých procesoch a rozhodol 
v roku 2013 o implementácii systému riadenia kvality podľa ISO 9001 a v roku 2016 o implementácii 
revízie EN ISO 9001:2015 do systému riadenia kvality. Okrem základného cieľa vytvárať zisk, realizuje  
politiku trvalo udržateľného rozvoja  firmy a systematicky buduje pozitívne vzťahy so zákazníkmi, 
zamestnancami, regiónom, krajom a štátom.  

III.  Zapojenie zamestnancov 

Vedenie spoločnosti vytvára podmienky pre efektívne zapájanie zamestnancov na plnení podnikateľských 
plánov spoločnosti. Cieľom vedenia je spojenie záujmov zamestnancov so záujmami spoločnosti. 

IV. Procesne orientovaný prístup 

Vedenie KOVOT s.r.o. aplikuje v riadení spoločnosti procesne orientovaný prístup za účelom efektívneho 
dosahovania požadovaných výstupov s cieľom účinne riadiť použiteľné zdroje a činnosti v spoločnosti ako 
proces. 

V. Neustále zlepšovanie  

Vedenie KOVOT s.r.o. sa zaväzuje neustále zlepšovať všetky procesy vedúce k  prosperite spoločnosti, 
vrátane trvalého zlepšovania efektívnosti Integrovaného manažérskeho systému. Vedenie KOVOT s.r.o. 
pravidelne prehodnocuje napĺňanie politiky a cieľov kvality, ktoré sú každoročne definované samostatným 
dokumentom a vyhodnocované. 

VI. Rozhodovanie na základe faktov 

Vedenie KOVOT s.r.o., za účelom zvyšovania efektivity rozhodovacích činností, vychádza pri prijímaní 
rozhodnutí z analýzy všetkých dostupných údajov a  súvisiacich informácií. 

 

VII. Manažérstvo vzťahov  

Identifikovanie, pochopenie, vytvorenie, dokumentovanie a aplikovanie systému riadenia vzájomne 
súvisiacich procesov zameraných na daný cieľ je základným strategickým rozhodnutím vedenia 
spoločnosti. Systém riadenia kvality v zmysle STN EN ISO 9001:2016 tvorí neoddeliteľnú súčasť 
manažérskeho systému kvality a fungovania spoločnosti. 
 
 V Námestove, dňa 25.7.2017                                                          
                   František Jendroľ 
                                Konateľ 
 


