
 

 
 

 
   
Miesto a dátum vystavenia: 
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CERTIFIKÁT SYSTÉMU 
MANAŽÉRSTVA 
Číslo certifikátu: 
264471-2018-AQ-CZS-RvA 

Dátum pôvodnej certifikácie: 
9. jún 2009 

Platnosť: 
9. jún 2021 – 9. jún 2024 

 
 
Týmto sa potvrdzuje, že systém manažérstva spoločnosti 

Towercom, a. s. 
Cesta na Kamzík 14, 831 01 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: 
Poskytovanie služieb terestriálneho a satelitného televízneho a rozhlasového vysielania. 
Poskytovanie audiovizuálnych a internetových služieb pre koncových užívateľov. 
Poskytovanie služieb prenosu modulácie a servisných dát.  
Poskytovanie dátových služieb. Poskytovanie služieb prenájmu stožiarovej infraštruktúry. 
Poskytovanie služieb prenájmu technologických priestorov.  
Výstavba a údržba vežovej infraštruktúry. 
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Príloha k certifikátu 
 
Towercom, a. s. 

Pobočky, kde je uplatňovaný systém manažérstva: 
 

 

Názov pobočky Adresa pobočky Rozsah certifikácie 

Towercom, a. s. Cesta na Kamzík 14,  
831 01 Bratislava, Slovenská republika 

Poskytovanie služieb terestriálneho  
a satelitného televízneho a rozhlasového 
vysielania. Poskytovanie audiovizuálnych 
a internetových služieb pre koncových 
užívateľov. Poskytovanie služieb prenosu 
modulácie a servisných dát. Poskytovanie 
dátových služieb. Poskytovanie služieb 
prenájmu stožiarovej infraštruktúry. 
Poskytovanie služieb prenájmu 
technologických priestorov.  
Výstavba a údržba vežovej infraštruktúry. 

Towercom, a. s. Jarok, 949 01 Nitra, Slovenská republika Poskytovanie služieb terestriálneho  
a satelitného televízneho a rozhlasového 
vysielania. Poskytovanie audiovizuálnych 
a internetových služieb pre koncových 
užívateľov. Poskytovanie služieb prenosu 
modulácie a servisných dát. Poskytovanie 
dátových služieb. Poskytovanie služieb 
prenájmu stožiarovej infraštruktúry. 
Poskytovanie služieb prenájmu 
technologických priestorov.  
Výstavba a údržba vežovej infraštruktúry. 

Towercom, a. s. Ul. Československej armády 197/29,  
967 01 Kremnica, Slovenská republika 

Poskytovanie služieb terestriálneho 
a satelitného televízneho a rozhlasového 
vysielania. Poskytovanie audiovizuálnych 
a internetových služieb pre koncových 
užívateľov. Poskytovanie služieb prenosu 
modulácie a servisných dát. Poskytovanie 
dátových služieb. Poskytovanie služieb 
prenájmu stožiarovej infraštruktúry. 
Poskytovanie služieb prenájmu 
technologických priestorov.  
Výstavba a údržba vežovej infraštruktúry. 

Towercom, a. s. Fintická 8, 080 06 Prešov,  
Slovenská republika 

Poskytovanie služieb terestriálneho  
a satelitného televízneho a rozhlasového 
vysielania. Poskytovanie audiovizuálnych 
a internetových služieb pre koncových 
užívateľov. Poskytovanie služieb prenosu 
modulácie a servisných dát. Poskytovanie 
dátových služieb. Poskytovanie služieb 
prenájmu stožiarovej infraštruktúry. 
Poskytovanie služieb prenájmu 
technologických priestorov.  
Výstavba a údržba vežovej infraštruktúry. 

 


