
Bezplatné internetové pripojenie pre utečencov z Ukrajiny

Bratislava   26.04.2022     Telekomunikačný  operátor  RadioLAN,  spol.  s  r.o.  pokračuje  v
zriaďovaní bezplatných WiFi hotspotov pre charitatívne organizácie organizujúce pomoc a na
miestach,  kde  sú  ubytované  matky  s  deťmi  z  Ukrajiny,  aby  im  umožnil  komunikáciu  s
najbližšími. Najnovšími z takto zriadených bezplatných pripojení sú rodinný dom v Zlatých
Klasoch,  ktorý  slúži  na  účely  ubytovania  pre  utečencov  z  Ukrajiny  a  Centrum  Rodiny
Dúbravka.

Centrum  Rodiny  Dúbravka  aktuálne  pomáha  aj  matkám  s  deťmi,  ktoré  odišli  z  vojnou
zmietanej Ukrajiny, aby našli svoj bezpečný, dočasný domov v Bratislave. Matky a ich deti sa
zapájajú do aktivít tohto komunitného centra a prostredníctvom bezplatného internetového
pripojenia  od  RadioLANu  komunikujú  so  svojimi  blízkymi,  sťahujú  si  potrebné  úradné
dokumenty a pod. Komunitné centrum pomáha utečencom z Ukrajiny zvládnuť novú životnú
situáciu, rozdáva im potravinové balíčky, organizuje pre nich zbierky šatstva a zapája ich do
rôznych aktivít, ktorými účelne vyplnia svoj voľný čas. 

Už predtým RadioLAN zrealizoval bezplatný WiFi hotspot v areáli misijného centra Matejková
v  Brezovej  pod  Bradlom,  ktoré  slúži  pre  dlhodobé  ubytovanie  pre  utečencov  z  Ukrajiny.
RadioLAN zriaďuje  bezplatné WiFi  hotspoty aj  charitatívnym organizáciám a komunitným
centrám,  ktoré  pomáhajú  utečencom  z  Ukrajiny.  Príkladom  takejto  pomoci  sú  Trnavská
arcidiecézna charita v Seredi, kde je v súčasnosti zberné miesto pre utečencov z Ukrajiny a už
spomenuté Centrum Rodiny Dúbravka.

Na začiatku marca RadioLAN otvoril svoju sieť WiFi hotspotov tak, aby ich mohli bezplatne
využívať osoby utekajúce pred hrôzami vojny z Ukrajiny, organizátori pomoci a ďalšie osoby,
ktoré to aktuálne potrebujú. 
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RadioLAN je podľa štatistík Regulačného úradu najväčším poskytovateľom širokopásmového prístupu
k internetu prostredníctvom  fixnej  rádiovej  siete.  Od roku 2004 je  alternatívnym poskytovateľom
telekomunikačných služieb pre  domácnosti,  ako aj  pre firmy.  Ponúka komplexné telekomunikačné
služby na doma (internet,  televízia,  telefonovanie),  dátové a hlasové služby,  správu sietí,  návrhy a
realizácie  štrukturovanej  kabeláže  s  možnosťou  prenájmu  a  systémovej  integrácie.  Všetky  služby
poskytuje cez vlastnú sieť, ktorú neustále rozširuje a skvalitňuje. Široké portfólio služieb mu umožňuje
pružne reagovať a prispôsobiť sa požiadavkám zákazníkov, ktorých je momentálne viac ako 30 000.
Jeho veľkou prednosťou je individuálny prístup, dlhoročné skúsenosti, kvalitná technická podpora a
najmä tím profesionálov nadšených pre telekomunikačné služby, technológie a každodenné výzvy.


