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CERTIFIKÁT SYSTÉMU 

MANAŽÉRSTVA 
Číslo certifikátu: 
216711-2017-AHSO-CZS-RvA 

Dátum pôvodnej certifikácie: 
11. apríl 2011 

Platnosť: 
11. apríl 2017 - 11. apríl 2020 

 
Týmto sa potvrdzuje, že systém manažérstva spoločnosti 

Orange Slovensko, a.s. 
Metodova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika 
a na pobočkách uvedených v prílohe tohto certifikátu 
 
 
je zhodný s požiadavkami normy systému manažérstva BOZP: 
OHSAS 18001:2007 
 
 
Tento certifikát je platný pre nasledujúci rozsah: 
Poskytovanie elektronických komunikačných služieb,  
najmä hlasových a dátových, komplexných informačno-komunikačných 
služieb (ICT), osobitne cloudových, ako aj iných činností a služieb  
v rozsahu oprávnení, najmä predaj, aktivácie, poskytovanie a fakturácia 
týchto služieb a poskytovanie zákazníckeho servisu,  
poskytovanie elektronických komunikačných sietí, najmä zriadenie, 
prevádzkovanie, kontrola a údržba a sprístupňovanie elektronickej 
komunikačnej siete. 
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Príloha k certifikátu 
 
Orange Slovensko, a.s. 
Pobočky, kde je uplatňovaný systém manažérstva: 

Názov pobočky Adresa pobočky Rozsah certifikácie 
Orange Slovensko, a.s. Metodova 8,  

821 08 Bratislava,  
Slovenská republika 

Poskytovanie elektronických 
komunikačných služieb, najmä 
hlasových a dátových, komplexných 
informačno-komunikačných služieb 
(ICT), osobitne cloudových,  
ako aj iných činností a služieb v rozsahu 
oprávnení, najmä predaj, aktivácie, 
poskytovanie a fakturácia týchto 
služieb a poskytovanie zákazníckeho 
servisu, poskytovanie elektronických 
komunikačných sietí, najmä zriadenie, 
prevádzkovanie, kontrola a údržba  
a sprístupňovanie elektronickej 
komunikačnej siete. 

Orange Slovensko, a.s. Kopčianska 92/C,  
851 01 Bratislava,  
Slovenská republika 

Poskytovanie dátového centra, 
poskytovanie elektronických 
komunikačných služieb, najmä 
hlasových a dátových, komplexných 
informačno-komunikačných služieb 
(ICT), osobitne cloudových,  
ako aj iných činností a služieb v rozsahu 
oprávnení, poskytovanie 
elektronických komunikačných sietí, 
najmä zriadenie, prevádzkovanie, 
kontrola a údržba a sprístupňovanie 
elektronickej komunikačnej siete. 

Orange Slovensko, a.s. Nádražná 39,  
900 28 Ivanka pri Dunaji,  
Slovenská republika 

Skladovanie a logistika elektronických 
zariadení. 

Orange Slovensko, a.s. G. Švéniho 10/H,  
971 72 Prievidza,  
Slovenská republika 

Predaj a aktivácie elektronických 
komunikačných služieb, najmä 
hlasových a dátových, komplexných 
informačno-komunikačných služieb 
(ICT), osobitne cloudových  
a poskytovanie zákazníckeho servisu. 

Orange Slovensko, a.s. Novozámocká 160,  
949 05 Nitra,  
Slovenská republika 

Predaj a aktivácie elektronických 
komunikačných služieb, najmä 
hlasových a dátových, komplexných 
informačno-komunikačných služieb 
(ICT), osobitne cloudových  
a poskytovanie zákazníckeho servisu. 
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Orange Slovensko, a.s. Jegorovova 20,  
974 01 Banská Bystrica,  
Slovenská republika 

Poskytovanie elektronických 
komunikačných služieb, najmä 
hlasových a dátových, komplexných 
informačno-komunikačných služieb 
(ICT), osobitne cloudových,  
ako aj iných činností a služieb v rozsahu 
oprávnení, najmä predaj, aktivácie, 
poskytovanie týchto služieb  
a poskytovanie zákazníckeho servisu, 
poskytovanie elektronických 
komunikačných sietí, najmä zriadenie, 
prevádzkovanie, kontrola a údržba  
a sprístupňovanie elektronickej 
komunikačnej siete. 

Orange Slovensko, a.s. Jegorovova 22,  
974 01 Banská Bystrica,  
Slovenská republika 

Poskytovanie elektronických 
komunikačných služieb, najmä 
hlasových a dátových, komplexných 
informačno-komunikačných služieb 
(ICT), osobitne cloudových,  
ako aj iných činností a služieb v rozsahu 
oprávnení, najmä predaj, aktivácie, 
poskytovanie týchto služieb  
a poskytovanie zákazníckeho servisu, 
poskytovanie elektronických 
komunikačných sietí, najmä zriadenie, 
prevádzkovanie, kontrola a údržba  
a sprístupňovanie elektronickej 
komunikačnej siete. 

Orange Slovensko, a.s. Protifašistických bojovníkov 11,  
040 01 Košice,  
Slovenská republika 

Predaj a aktivácie elektronických 
komunikačných služieb, najmä 
hlasových a dátových, komplexných 
informačno-komunikačných služieb 
(ICT), osobitne cloudových  
a poskytovanie zákazníckeho servisu. 
Poskytovanie elektronických 
komunikačných sietí a iných činností 
 a služieb v rozsahu oprávnení, najmä 
zriadenie, prevádzkovanie, kontrola  
a údržba a sprístupňovanie 
elektronickej komunikačnej siete. 

 

  
 

 
 


