
 

Pripojenie obce HLADOVKA na 
 METROPOLITNÚ OPTICKÚ SIEŤ ORAVA 

 Internet - káblová TV - pevná telefónna linka 
  

V roku 2016  bol spoločnosťou DSIDATA predložený obci Hladovka návrh na pripojenie obce 
na metropolitnú optickú sieť Orava a výstavbu optickej siete v obci. Podľa projektu má dôjsť 
k vybudovaniu optickej siete v intraviláne obce, pričom projekt ráta s pripojením 90% 
rodinných domov na optickú sieť. Súčasťou projektu je pripojenie obecných inštitúcii, ako je 
obecný úrad, škola, škôlka a iné inštitúcie v zriaďovateľskej správe obecného úradu do 
optickej siete s prístupom do internetu bezplatne a tiež možnosťou využiť optickú sieť pre 
vybudovanie kamerových systémov. Pre obyvateľov sa otvoria nové možnosti využívania 
internetu, modernej káblovej TV a pevnej telefónnej linky. Práce na výstavbe začnú v prvom 
polroku tohto roku. Optická sieť má byť dokončená a spustená do prevádzky do septembra 
2017. Zriadenie optickej prípojky pre existujúcich zákazníkov DSIDATA s.r.o., ktorí 
využívajú doteraz dostupné bezdrôtové, alebo aDSL pripojenie, bude za symbolické 1€. 

NEOBMEDZENÝ OPTICKÝ INTERNET   

Rodinný dom bude pripojený technológiou FTTH (Optika do rodinného domu) s rýchlosťou až 

250 Mb/s. Ceny optického internetu začínajú od 11,90 € mesačne.  

DIGITÁLNA KÁBLOVÁ TELEVÍZIA  

Digitálna kvalita obrazu a zvuku, hlavne vo vysokom rozlíšení HD. K dispozícií je viacej ako 

200 TV programov, SLEDOVANIE ODVYSIELANÝCH RELÁCII – TV archív na viacej ako 60 TV 

staniciach. Digitálna televízia počas celých 6 mesiacov úplne zadarmo a bez záväzkov, 

digitálna videopožičovňa zadarmo.  Ceny televízie začínajú od 6,90€. 

MOBILNÁ APLIKÁCIA FLEXI  
TV Mobilná aplikácia flexi TV teraz umožní, že si môžete zobrať vašu televíziu naozaj, kam len 
chcete. Vašu flexi TV môžete stiahnuť do mobilu alebo tabletu.  

 
PEVNÁ LINKA BEZ PAUŠÁLU      

S našou pevnou linkou neplatíte žiadne mesačné paušály. A navyše každý zákazník dostane 

každý mesiac zadarmo kredit, ktorý môže prevolať kam len chcete. 

 
BALÍKY PLNÉ INTERNETU A TELEVÍZIE  

Najvýhodnejšie je využiť možnosti flexi BALÍKOV, ktoré kombinujú vyššie spomenuté služby 

do jednej. Hlavným dôvodom je ponúknuť služby v jednom balíku za výhodnú cenu. Ceny 

balíkov začínajú od 15,90 €. 

 

Informácie o produktoch nájdete na stránke www.flexi.sk alebo telefonicky na 
zákazníckej linke 0850 888 019. 

http://www.dsidata.sk/

