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RadioLAN ako prvý operátor spúšťa službu ESET 
NetProtect 

Nová bezpečnostná služba ESET NetProtect účinne ochráni používateľov siete 
internetového poskytovateľa RadioLAN pred škodlivými a podvodnými webovými 
stránkami. 

Bratislava, 23. 11. 2022 – V dobe rastúcich internetových podvodov, únikov citlivých 
informácií a šírenia škodlivého softvéru stúpa dôležitosť ochrany pred kybernetickými 
hrozbami. Spoločnosť RadioLAN, významný západoslovenský poskytovateľ internetového 
pripojenia a člen skupiny Slovanet, preto spúšťa službu ESET NetProtect, pripravenú 
v partnerskej spolupráci so slovenskou spoločnosťou ESET, globálnym lídrom v oblasti 
kybernetickej bezpečnosti. Ide pritom o celosvetovo prvú implementáciu tejto novej služby. 

ESET NetProtect je technológia nasadená v sieti telekomunikačného operátora RadioLAN, 
ktorá prostredníctvom kontroly internetových domén cez systém DNS chráni pred 
nežiaducimi webovými stránkami všetky zariadenia využívajúce internetové pripojenie 
domácnosti alebo domácu Wi-Fi sieť (počítače, smartfóny a pod.). Zákazníci si službu môžu 
sami aktivovať a nastavovať, nemusia si nič inštalovať na svoje zariadenia. Samotný 
doménový filter využíva skúsenosti, technológie a neustále aktualizované bezpečnostné 
databázy spoločnosti ESET. 

Zariadenia pripojené v domácej sieti dokáže ESET NetProtect účinne chrániť pred doménami, 
ktoré šíria škodlivý softvér (malvér), používajú sa na získanie citlivých informácií ako 
napríklad údaje o platobnej karte či prístupe do internetbankingu (phishing), majú pochybnú 
povesť alebo ponúkajú potenciálne nežiaduci obsah. Používateľom umožňuje spravovať si 
zoznamy individuálne zakázaných alebo povolených domén (vlastný blacklist a whitelist) 
a nastaviť si voliteľné filtrovanie webového obsahu podľa kategórií (rodičovskú ochranu). 
Súčasťou služby je aj mesačný prehľad blokovaných či vyfiltrovaných domén a škodlivých 
stránok, resp. odrazených kybernetických hrozieb.  

Zákazníci poskytovateľa RadioLAN si službu ESET NetProtect a jej ochranu môžu vyskúšať na 
3 mesiace úplne zadarmo, následná cena je 2 € mesačne. Služba je poskytovaná bez viazanosti 
a aktivovať alebo nastavovať si ju môžu cez zákaznícky portál Môj RadioLAN.  

„Možnosť spolupráce s takým významným partnerom, akým je spoločnosť ESET, sme 
v spoločnosti RadioLAN uvítali a v čo najkratšej dobe sme nové riešenie ESET NetProtect po 
technickej aj obchodnej stránke implementovali. Sme hrdí, že sa nám túto službu podarilo 
pripraviť a spustiť ako úplne prvému operátorovi nielen na Slovensku, ale celosvetovo,“ uvádza 
Sandra Plišková, obchodná riaditeľka spoločnosti RadioLAN.  

https://www.radiolan.sk/
https://www.slovanet.sk/
https://www.radiolan.sk/domacnosti/eset-netprotect


 

„ESET NetProtect umožňuje jednoduchú a elegantnú implementáciu bezpečnostného riešenia na 
strane poskytovateľov telekomunikačných a internetových služieb. Primárny benefit však 
získavajú spotrebitelia, ktorým sa posilní vrstva internetovej ochrany a zároveň sa rozšíri aj na 
zariadenia, ktoré nemohli byť chránené vôbec alebo len obmedzene. Sme radi, že našu novú 
technológiu môžeme pilotne spustiť práve na našom domácom trhu,“ hovorí Mária Trnková, 
viceprezidentka spotrebiteľského a IoT segmentu spoločnosti ESET. 

V blízkej budúcnosti plánuje nasadenie technológie ESET NetProtect aj telekomunikačný 
operátor Slovanet, ktorý je od marca 2022 materskou spoločnosťou RadioLAN-u. Vďaka tejto 
partnerskej spolupráci získa ESET cennú spätnú väzbu priamo od koncových zákazníkov. 
Spoločnosti RadioLAN a onedlho aj Slovanet zase poskytnú svojim zákazníkom vyššiu úroveň 
ochrany bez ohľadu na to, s akými zariadeniami sa pripájajú na internet. 
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Profil spoločnosti RadioLAN:  

RadioLAN, spol. s r.o. je poskytovateľom internetu a telekomunikačných služieb pre viac ako 
30000 zákazníkov, pôsobiacim v oblasti západného Slovenska a Považia. Od svojho vzniku 
v roku 2004 narástol z lokálneho poskytovateľa internetu na významného regionálneho 
operátora, ponúkajúceho aj televíziu, telefonovanie a ďalšie telekomunikačné služby pre 
domácnosti aj firmy. Vlastnými prevažne bezdrôtovými internetovými sieťami pokrýva už 
takmer 350 miest a obcí. Vďaka tomu je RadioLAN aj podľa štatistiky Regulačného úradu 
z roku 2021 najväčším poskytovateľom širokopásmového internetu prostredníctvom fixnej 
rádiovej siete na Slovensku. Od jari 2022 je 100%-ným vlastníkom RadioLAN-u celoslovenský 
operátor Slovanet.  

Viac informácií: 

• Produktová webová stránka: https://www.radiolan.sk/domacnosti/eset-netprotect 
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