
 

 

 
Oznámenie a žiadosť o súčinnosť  
 

 
Oznamujeme Vám, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. v tomto období 

realizuje modernizáciu telekomunikačných sietí vo Vašej obci a to konkrétne 
s vybudovaním optickej prístupovej siete. 

 
Pod pojmom optika si treba predstaviť hlavne optické káble. V optických 

kábloch sa nachádzajú optické vlákna, prostredníctvom ktorých sa šíri signál 
rýchlosťou svetla. Jedno optické vlákno má na dnešné požiadavky prakticky 
neobmedzenú kapacitu. Je to momentálne najrýchlejší a najstabilnejší spôsob 
prenosu dát, využívaný najmä telekomunikačnými operátormi k zabezpečeniu 
rýchlej a stabilnej siete. 

 
Účelom výstavby je vybudovanie telekomunikačnej infraštruktúry 

poskytujúcej všetky druhy služieb na báze IP technológie. Ide o najmodernejšiu 
technológiu prenosov signálu, prostredníctvom ktorej aj Vy budete môcť využívať 
už v blízkej budúcnosti širokú ponuku služieb Slovak Telekomu, a.s. (telefón, 
televízia, vysokorýchlostný internet). 

 
Slovak Telekom, a.s. v súčastnosti realizuje projekt na vlastné náklady, čo 

znamená, že za zavedenie prípojky nič neplatíte a taktiež Vás nezaväzuje k tomu, 
aby ste museli využívať služby spoločnosti Slovak Telekom, a.s.. 

 
V nasledujúcich týždňoch bude spoločnosť NEVITEL, a.s. zisťovať 

Váš súhlas, prípadne nesúhlas s umiestnením optickej účastníckej krabice na 
vašej nehnuteľnosti, ktorá sa po jej sprevádzkovaní stane súčasťou verejnej 
elektronickej komunikačnej siete prevádzkovanej spoločnosťou Slovak Telekom, 
a.s. podľa platných predpisov. 

 
V rámci zistenia dostanete tlačivo - súhlas k umiestneniu a zhotoveniu 

súčasti verejnej elektronickej komunikačnej siete. V prípade záujmu o zavedenie 
prípojky Vás poprosíme vyplniť hlavičku, uviesť spôsob ukončenia z možností 1., 
2., 3., 4., a podpísať, ako vlastník nehnuteľnosti. 
V prípade ak záujem nemáte, poprosíme Vás taktiež vyplniť hlavičku, zakrúžkovať 
z možností 5. a podpísať tlačivo. 

 
Udelením súhlasu na vybudovanie prípojky sa pritom nezaväzujete k odberu 
žiadnych služieb. Namontované zariadenia sú pasívne, nebudú vydávať žiaden 
zvuk, nebudú emitovať žiadne škodlivé žiarenie, nebudú odoberať elektrickú 
energiu z vašich rozvodov. Investícia zvýši morálnu aj trhovú hodnotu vašej 
nehnuteľnosti. Optická prípojka do Vášho domu je preto výhodnou investíciou do 
budúcnosti, ktorú spoločnosť Slovak Telekom, a.s. zrealizuje po Vašom súhlase 
na svoje náklady. 
 

   
 

   
 

 
 
Príklady umiestnenia optických 

účastníckych krabíc
Vyplnený súhlas môžete do 20.03.2019: 
- vhodiť do pripravenej schránky na obecnom úrade v čase úradných hodín,  
- poslať poštou na adresu: NEVITEL, a.s., Kračanská cesta 40, 929 01 Dunajská Streda  
- alebo naskenovať a poslať na e-mailovú adresu: judit.varga@nevitel.sk 
 
Ďakujeme. 
 
V Dunajskej Strede, 18.02.2019  
        .................................................. 
                                 Ing. Judit Varga, NEVITEL, a.s. 
 
V prípade otázok a nejasností kontaktujte nás na uvedenej e-mailovej adrese alebo na tel. čísle: 
judit.varga@nevitel.sk / 0911 093 864 


