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CERTIFIKÁT SYSTÉMU 
MANAŽÉRSTVA
Číslo certifikátu:
248375-2017-AQ-CZS-RvA

Dátum pôvodnej certifikácie:
15. november 2017

Platnosť:
15. november 2020 - 15. november 2023

Týmto sa potvrdzuje, že systém manažérstva spoločnosti

OKTE, a.s.
Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
a na pobočkách uvedených v prílohe tohto certifikátu

je zhodný s požiadavkami normy systému manažérstva kvality:
ISO 9001:2015

Tento certifikát je platný pre nasledujúci rozsah:
• Organizácia a vyhodnocovanie organizovaného krátkodobého 
cezhraničného trhu s elektrinou.
• Zabezpečovanie zúčtovania odchýlok na území SR.
• Správa a zber nameraných dát a centrálna fakturácia poplatkov 
súvisiacich s prevádzkou elektrizačnej sústavy.
• Oznamovanie transakcií uzatvorených na veľkoobchodnom trhu 
s elektrinou a plynom.
• Organizovanie a zúčtovanie podpory výroby elektriny z obnoviteľných 
zdrojov energie a výroby elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou.
• Výkon činností spojených s vydaním, prevodom, uznaním, uplatnením 
a zrušením záruk pôvodu elektriny.
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Príloha k certifikátu

OKTE, a.s.
Pobočky, kde je uplatňovaný systém manažérstva:

Názov pobočky Adresa pobočky Rozsah certifikácie
OKTE, a.s. Mlynské nivy 48, 

821 09 Bratislava, 
Slovenská republika

• Organizácia a vyhodnocovanie 
organizovaného krátkodobého 
cezhraničného trhu s elektrinou.
• Zabezpečovanie zúčtovania odchýlok 
na území SR.
• Správa a zber nameraných dát 
a centrálna fakturácia poplatkov 
súvisiacich s prevádzkou elektrizačnej 
sústavy.
• Oznamovanie transakcií uzatvorených 
na veľkoobchodnom trhu s elektrinou 
a plynom.
• Organizovanie a zúčtovanie podpory 
výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov 
energie a výroby elektriny vysoko 
účinnou kombinovanou výrobou.
• Výkon činností spojených s vydaním, 
prevodom, uznaním, uplatnením 
a zrušením záruk pôvodu elektriny.

OKTE, a.s. - 
dátové centrum Orange MSC7

Račianska 66, 831 02 Bratislava, 
Slovenská republika

Dátové centrum

OKTE, a.s. - 
dátové centrum Orange

TechPark MTSBA1, Kopčianska 92/C, 
851 01 Bratislava, 
Slovenská republika

Dátové centrum


