
 

 

POLITIKA KVALITY 
 

Spoločnosť POSS – SLPC, s.r.o. je dcérska spoločnosť najväčšej kórejskej firmy Samsung 
a POSCO, ktorá je popredným svetovým výrobcom ocele. Spoločnosť sa špecializuje na pozdĺžne 
strihanie oceľových zvitkov s využitím najmodernejších technológií a výrobných postupov. 
Spracováva a dodáva rôzne druhy ocele podľa požiadaviek zákazníkov pre jej ďalšie využitie, 
najmä pri výrobe LCD obrazoviek a pre automotive zákazníkov. Spoločnosť bola založená ako 
dcérska spoločnosť Samsung Corporation 15.mája 2007 a bola zapísaná do Slovenského 
Obchodného registra 01.06.2007.  Je súčasťou komplexu priemyselného parku vo Voderadoch pri 
Trnave.  
 
Politika kvality našej spoločnosti smeruje k tomu, aby spracované a dodávané zvitky ocele 
splnili všetky požiadavky zákazníkov a zainteresovaných strán. 
 
Vedenie spoločnosti vyhlasuje nasledujúce základné princípy politiky kvality: 
   

1. Zákazník je rozhodujúcim hodnotiteľom našej činnosti 

2. Hlásenie sa k zodpovednosti za produkt (predkladanie výhodných zmluvných záruk pre 
zákazníka) 

3. Realizácia zákazky poskytuje zákazníkovi istotu, že výroba bude realizovaná v očakávanej 
kvalite, termíne a cene  

4. Kvalita produktu je vecou všetkých, ktorý sa na príprave a realizácii zúčastňujú 

5. Uplatňovanie Systému manažérstva kvality ako nástroja trvalého zlepšovania a rozvoja 
všetkých procesov v spoločnosti so záväzkom na splnenie požiadaviek 

6. Vytváranie bezpečného pracovného prostredia, ktoré vylučuje vznik možných nezhôd a 
podporuje vzájomnú dôveru, zodpovednosť, motiváciu a tímovú prácu. 

7. Zodpovednosť voči okoliu – nepoškodzovať svojou činnosťou ŽP a napomáhať k jeho ochrane 

8. Neustále zlepšovať podmienky pre ďalší rozvoj spoločnosti, kladením dôrazu na osobnostný 
rozvoj zamestnancov, zvyšovaním ich odbornej úrovne, kompetentnosti a spokojnosti 
zamestnancov  

9. Vzájomná prospešnosť s dodávateľmi – výber strategických dodávateľov 

10. Kvalita produkcie je cesta k prosperite firmy 

 

                                                                                                                  KIM YoungJun 
Vo Voderadoch, dňa 31. Marca 2017                                                     konateľ spoločnosti 
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QUALITY POLICY 
 
POSS – SLPC, s.r.o. Steel coil center is the joint venture between SAMSUNG and POSCO, who 
is world top class steel maker. Company specializes in slitting steel coils using modern 
Technologies and production methods. POSS – SLPC, s.r.o. produces and delivers many kinds of 
steel skelps in accordance with customers’ requirements for the next processing, first of all LCD 
monitors manufacturing and automotive customers. Company was established as Samsung 
Corporation subsidiary on 15th May 2007 and was registered in the Commercial Register on 
1st June 2007. Later it has changed its name to POSS – SLPC which is the short name for 
POSCO and SAMSUNG Slovakia Processing Centre. The factory is situated in the Industrial park, 
which is located in Voderady near by Trnava.  
 
The quality policy of our company goes to processed and supplied steel coils meet 
customer requirements and all parties. 
 
Management states the following basic principles of Quality policy: 

   

1.  The customer is critical evaluator of our activities 

2. Reported to product liability (present preferred contractual guarantees for the customer) 

3.  Implementation of the contract gives the customer assurance that production will be realized in 
the expected quality, time and price 

4.  Product quality is a matter for all involved in the preparation and implementation involved 

5. Application of Quality Management System as a tool for continuous improvement and 
development of all processes in company with commitment to meet the requirements   

6.  Creating a safe working environment, which precludes the emergence of possible 
nonconformity and promote mutual trust, accountability, motivation and teamwork. 

7. Responsibility towards environment - not to harm its activities and help to protect it 
8.  Continually improve the conditions for further development of company, placing the emphasis 
on personal development of employees, increasing their skill levels and their competencies 

9. Mutual benefit with suppliers - to select strategic suppliers 
10.  Quality production is the way to the prosperity of the company          
                                                     

  
 
                                                                                                                  KIM YoungJun      
In Voderady, on 31st  March  2017                                                          Managing Director 
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 POLITIKA

 BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI 

Spoločnosť POSS – SLPC, s.r.o. je dcérska spoločnosť najväčšej kórejskej firmy Samsung  a 
POSCO, ktorá je popredným svetovým výrobcom ocele. Spoločnosť sa špecializuje na pozdĺžne 
strihanie oceľových zvitkov s využitím najmodernejších technológií a výrobných postupov. 
Spracováva a dodáva rôzne druhy ocele podľa požiadaviek zákazníka pre jej ďalšie využitie, 
najmä pri výrobe LCD obrazoviek a pre automotive zákazníkov.  Spoločnosť bola založená 
ako  dcérska spoločnosť  Samsung Corporation 15.mája 2007 a  bola zapísaná do Slovenského 
Obchodného registra  01.06.2007. Je súčasťou komplexu priemyselného parku vo Voderadoch pri 
Trnave. 

Základným kritériom našej práce je v maximálnej miere aktívne zabezpečovať bezpečnosť našich 
procesov, a s tým spojenú bezpečnosť a ochranu zdravia našich vlastných zamestnancov, 
zmluvných partnerov a ostatných zainteresovaných strán. 

Pre dosiahnutie zámerov a cieľov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako aj 
záväzku na neustále zlepšovanie: 

� Dodržujeme všetky záväzky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vyplývajúce 
z právnych predpisov SR a ďalších požiadaviek, ktoré sa naša spoločnosť zaviazala plniť,   

� Plánujeme a poskytujeme primerané materiálne, finančné a personálne zdroje na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 

� Zlepšujeme pracovné podmienky a prispôsobujeme ich zamestnancom; zohľadňujeme pri 
tom skutočné a predvídateľné okolnosti a dosiahnuté vedecké a technické poznatky, 

� Zabezpečujeme identifikáciu a hodnotenie rizík na našich pracoviskách za účelom ich 
znižovania, riadenia, predchádzania nehôd, chorôb a nežiaducich ochorení, 

� Dodržujeme záväzok na sústavné (trvalé) zlepšovanie manažérstva a výkonnosti BOZP, 
� V starostlivosti o bezpečnosť a zdravie pri práci uprednostňujeme a uplatňujeme princíp 

zavádzania preventívnych systematických opatrení s cieľom minimalizovať prípadné 
nepriaznivé vplyvy svojich činností a služieb ako aj nepriame vplyvy svojich  dodávateľov 
a zmluvných partnerov, 

� Vzdelávaním zvyšujeme úroveň a povedomie zamestnancov v oblasti bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci ako aj v primeranom rozsahu u partnerov a návštev. 

Všetci zamestnanci, zmluvní partneri a návštevníci sú povinní riadiť sa uvedenými princípmi 
a v plnom rozsahu rešpektovať politiku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci POSS – SLPC, 
s.r.o..  

                                                                                                                KIM YoungJun 
Vo Voderadoch, dňa 31. Marca 2017                                                   konateľ spoločnosti 

 



 
 

HEALTH AND SAFETY POLICY 

POSS – SLPC, s.r.o. -- Steel coil center is the joint venture between SAMSUNG and POSCO, 
who is world top class steel maker. Company specializes in slitting steel coils using modern 
technologies and production methods. POSS-SLPC, s.r.o. produces and delivers many kinds of 
steel skelps in accordance with customer’s requirement for the next processing, first of all LCD 
monitors manufacturing and automotive customers. Company was established as Samsung 
Corporation subsidiary on 15th May 2007 and was registered in the Commercial Register on 1st 
June 2007. Later it has changed its name to POSS – SLPC which is the short name for POSCO 
and SAMSUNG Slovakia Processing Centre. The factory is situated in the Industrial park, which is 
located in Voderady near by Trnava.  

The basic criterion of our work is to maximally ensure the security of our processes and the 
associated security and health protection of our own employees, contractual partners and other 
stakeholders.  

 

To achieve goals and objectives in the field of health and safety at work, as well as a 
commitment to continual improvement: 

� Respect legal and other requirements allied to health, safety and environment 

� We plan and provide adequate material, financial and personnel resources to ensure safety 
and health at work, 

� Improve working conditions and adapt them to employees; We take into account the real and 
foreseeable circumstances and the scientific and technical knowledge achieved, 

� We ensure the identification and assessment of risks at our workplaces in order to reduce, 
manage, prevent accidents, diseases and unwanted illnesses, 

� We respect the commitment to continuous (permanent) improvement of the management and 
performance of Health and safety at work OHSAS, 

� In the care of health and safety at work, we prefer and apply the principle of introducing 
preventive systematic measures in order to minimize the possible adverse impacts of their 
activities and services as well as the indirect impacts of their suppliers and contractual 
partners, 

� Through education, we raise the level and awareness of employees in the field of health and 
safety at work, as well as to the appropriate extent of partners and visits. 

 

All employees, contract partners and visitors are required to follow the principles and to fully 
respect the health and safety policy at work POSS - SLPC, s.r.o.  

 

 
 
In Voderady, on 31st  March  2017                                                          KIM YoungJun 

           Managing Director  



 

ENVIRONMENTÁLNA POLITIKA 

Spoločnosť POSS – SLPC, s.r.o. je dcérska spoločnosť najväčšej kórejskej firmy Samsung  a 
POSCO, ktorá je popredným svetovým výrobcom ocele. Spoločnosť sa špecializuje na pozdĺžne 
strihanie oceľových zvitkov s využitím najmodernejších technológií a výrobných postupov. 
Spracováva a dodáva rôzne druhy ocele podľa požiadaviek zákazníkov pre jej ďalšie využitie, 
najmä pri výrobe LCD obrazoviek a pre automotive zákazníkov.  Spoločnosť bola založená 
ako  dcérska spoločnosť  Samsung Corporation 15.mája 2007 a  bola zapísaná do Slovenského 
Obchodného registra  01.06.2007. Je súčasťou komplexu priemyselného parku vo Voderadoch pri 
Trnave.  

 
Spoločnosť POSS-SLPC, s.r.o. sa neustále sa snaží o rozširovanie  a zlepšovanie ponuky 
svojich služieb, čím zabezpečuje  kvalitu, konkurencieschopnosť a ziskovosť s ohľadom na 
ochranu životného prostredia. 

Vedenie spoločnosti prijalo Environmentálnu politiku, v ktorej sa hlási k týmto záväzkom: 

�  Pri všetkých činnostiach spoločnosti uplatňovať princípy ochrany životného prostredia a 
zlepšovania environmentálneho správania so záväzkom sústavného zlepšovania EMS 

� Znižovať záťaže v oblasti produkcie odpadov, spotrebu energií a zaťaženie pracovného 
prostredia 

� Dodržiavať záväzky vyplývajúce z právnych požiadaviek, iných požiadaviek, ako aj z 
dobrovoľných dohôd v oblasti tvorby a ochrany ŽP 

� Plánovať a zabezpečovať nevyhnutné zdroje pre zabezpečenie činností v oblasti 
environmentálneho manažérskeho systému 

� Zvyšovať environmentálne povedomie všetkých pracovníkov a viesť ich k environmentálnej 
zodpovednosti 

� Pozitívne vplývať na zmluvných partnerov v oblasti prevencie pred nežiaducimi situáciami 
súvisiacimi so znečisťovaním životného prostredia 

� Komunikovať s verejnosťou a orgánmi štátnej správy v otázkach ochrany životného 
prostredia 

 

Zodpovednosť za presadzovanie týchto zásad má vedenie spoločnosti, pričom každý 
zamestnanec sám zodpovedá za dodržiavanie týchto zásad pri svojej práci. 

Táto environmentálna politika bola rozpracovaná do cieľov v súlade s identifikovanými 
významnými environmentálnymi aspektami.  

                                                                                                                 
 
                                                                                                                KIM YoungJun 
Vo Voderadoch, dňa 31. Marca 2017                                                   konateľ spoločnosti 



 

 

ENVIRONMENTAL POLICY 

POSS – SLPC, s.r.o. -- Steel coil center is the joint venture between SAMSUNG and POSCO, 
who is world top class steel maker. Company specializes in slitting steel coils using modern 
technologies and production methods. POSS-SLPC, s.r.o. produces and delivers many kinds of 
steel skelps in accordance with customer’s requirement for the next processing, first of all LCD 
monitors manufacturing and automotive customers. Company was established like Samsung 
Corporation subsidiary on 15th May 2007 and was registered in the Commercial Register on 
1st June 2007. Later it has changed its name to POSS – SLPC which is the short name for 
POSCO and SAMSUNG Slovakia Processing Centre. The factory is situated in the Industrial park, 
which is located in Voderady near by Trnava.  

 
POSS-SLPC,s.r.o. is constantly trying expand and improve the offer of their services by the 
securing the need of quality, competitive conduct while making profit in relation to the protection of 
the Environment  
 
Company management has adopted the Environmental policy in which is commited to 
these commitments: 

� Apply the principles of environmental protection and environmental performance 
improvement with a commitment to continual improvement of the Environmental 
managment system 

�  Reduce the impact of the waste production, energy consumption and working environment 
� Abide commitments resulting from law requirements, other demands as well as from 

faculative agreements in the environmental area.  
� Plan and assure necessary sources for the activities in the environmental area 
� Increase environmental awareness of all employees and lead them to the environmental 

responsibility  
� Make positive influence on contract partners in the sphere of prevention of unwanted 

situations connected with the fouling of environment  
� Communicate with the public and the executive administration in the questions about 

environment  
 
Responsibility for implementing these principles has the management of the company , while each 
employee himself is responsible for compliance with these principles in their work . 

This environmental policy was elaborated into goals in accordance with the identified significant 
environmental aspects.  

                                                                                                                

                                                                                                                          KIM YoungJun 
In Voderady, on 31st  March  2017                                                                  Managing Director  


