
 

Covid obmedzenia? My sme tu pre zákazníkov neobmedzene! 
 

Bratislava 16.12.2021 Telekomunikačný operátor RadioLAN, spol. s r.o., ktorý je podľa štatistík 
Regulačného úradu najväčší poskytovateľ internetu prostredníctvom fixnej rádiovej siete, vďaka 
motivácii zamestnancov a spolupracovníkov dosiahol už viac ako 70 % zaočkovanosť.  
 
Vysoká miera zaočkovanosti spolu s prísnym dodržiavaním hygienických opatrení tak umožňuje byť tu 
pre našich klientov aj počas núdzového stavu. Pobočky sú pre verejnosť naďalej otvorené a servisní 
pracovníci sú zákazníkom plne k dispozícii.  
 
Vstup do každej pobočky v Bratislave, Dunajskej Strede, Myjave, Nitre, Trenčíne a v Trnave je možný 
vždy iba jednému návštevníkovi s prekrytím dýchacích ciest a po použití dezinfekcie rúk.  
 
Vyžadujeme zodpovedný prístup aj od svojich partnerských predajní. „Zamestnanci centrály našej 
spoločnosti, v ktorej nemáme zákaznícke centrum, v súčasnosti pracujú z domu a na pracovisku sa 
nachádza len nevyhnutných 10 % z nich. Sú to najmä výjazdoví pracovníci, ktorí musia mať každodenný 
kontakt so skladom, či administratívou,“ vysvetľuje Filip Križko, konateľ spoločnosti RadioLAN. 
Dodržiavanie bezpečnej vzdialenosti osôb je samozrejmosťou a v spoločnosti platí už skôr nastavený 
režim izolácie jednotlivých oddelení, čím spoločnosť prispieva k bezpečnosti na pracovisku tých, ktorí 
nemôžu pracovať z domu. 
 
Spoločnosť RadioLAN, spol. s r.o. chráni zdravie svojich zákazníkov, zamestnancov a spolupracovníkov, 
preto s plnou zodpovednosťou pristupuje k dodržiavaniu aktuálne platných protipandemických 
opatrení. „Už pred zavedením núdzového stavu a lockdownu sme zaviedli  izolované pracoviská, kde sme 
v rámci jedného pracoviska oddelili jednotlivé oddelenia. Napríklad servisné oddelenie, ktoré zároveň robí 
aj výjazdy, nemá prístup na iné oddelenia,“ dopĺňa Filip Križko. Centrála spoločnosti má oddelené 
poschodia, zamestnanci a spolupracovníci využívajú viaceré vzájomne oddelené vstupy a sociálne 
zariadenia. Sklad je oddelený od ostatných častí budovy. „Zabezpečili sme, aby sa zamestnanci z rôznych 
pracovísk vzájomne nemiešali ani počas prestávok a pritom neprišli o možnosť  komunikácie s ostatnými 
pracovníkmi. Náš pracovný výkon a produktivita zostali aj naďalej na požadovanej úrovni,“ uzavrel 
Križko.   
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RadioLAN je podľa štatistík Regulačného úradu najväčším poskytovateľom 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. 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. 


