
 

 

Spolo čnos ť Orange Slovensko získala prestížne ocenenie  
Najlepšia IP infraštruktúra poskytovate ľa služieb  za rok 2008  
na prestížnom podujatí Cisco Networkers Innovation Awards.  

 
 
Bratislava, 31. januára 2008 – Spoločnosť Orange Slovensko získala ocenenie od spoločností 
Cisco a IDG Global Solutions za výnimočný úspech pri uplatňovaní nových technológií. 
Ocenenie bolo udelené na podujatí Cisco Networkers Innovation Awards v Barcelone.   
 
Projekt Fiber to the Home (FTTH) spoločnosti Orange získal ocenenie “Najlepšia infraštruktúra 
poskytovateľa služieb v oblasti IP sietí budúcej generácie” spomedzi 60 nominácií v šiestich 
kategóriách.  
 
Spoločnosť Orange uviedla svoju prelomovú pevnú sieť na báze optickej technológie FTTH 
spoločne s paletou služieb domácej zábavy na jeseň roku 2007. Balík Orange Doma - Fibernet 
ponúka prístup do internetu s rýchlosťou až 60 Mbit/s, digitálnu televíziu s 51 TV kanálmi 
(vrátane HDTV) a telefonické pripojenie cez pevnú linku. Služba je v súčasnosti dostupná v 
180 000 domácnostiach po celom Slovensku. 
 
„Čaká nás budúcnosť plná nových zážitkov. Spoločnosť Orange aj na Slovensku prechádza 
vývojom od operátora mobilných sietí a pevných sietí pre biznis smerom k pozícii 
fullservisového telekomunikačného operátora pre domácnosti aj biznis. Značka Orange nie je 
len mobilnou značkou, ale značkou pre širokú škálu služieb pre život a zábavu, ktorú dokážu 
poskytnúť mobilné a pevné optické siete. Koncept triple-play, t.j. internet, TV a telefónia cez 
jednu optickú linku, je len začiatkom tejto cesty,“ povedala Dana Prekopová, technická 
riaditeľka spoločnosti Orange Slovensko. 
  
Porotcovia Networkers Innovation Awards charakterizovali projekt ako špičkový príklad 
uplatnenia nových technológií a inovatívnosti v  malej krajine. Využíva infraštruktúru sietí 
budúcej generácie na báze internetového protokolu (IP NGN) od spoločnosti Cisco a umožňuje 
rýchle aktivovanie služieb, čím garantuje udržateľný rast obchodných aktivít. 
 
"Spoločnosť Orange Slovensko dokázala, že ponuka širokej škály služieb vrátane pevnej linky 
a HD TV/VoD cez IP prináša nové obchodné príležitosti. Úspechy spoločnosti Orange nám 
prinášajú vynikajúce príklady špičkovej praxe, vedúcej pozície v oblasti IT a kreativity,“ 
komentoval Kaan Terzioglu, viceprezident spoločnosti Cisco pre strednú a východnú Európu.  
 
Dana Prekopová, technická riaditeľka spoločnosti Orange Slovensko, dodala „Kompletné 
riešenie spoločnosti Cisco chrbticovej a agregačnej infraštruktúry dokáže ľahko integrovať 
technológie iných dodávateľov a umožňuje konvergenciu rezidenčných, komerčných 
a mobilných služieb do jednej siete. Vďaka tomu dokážeme prekonať konkurenciu v národnom 
aj medzinárodnom meradle. Sme veľmi hrdí a teší nás, že porotcovia ocenili úspechy našich 
projektových tímov a ocenili náš výkon touto poctou.“ 
 
Bob Carrigan zo spoločnosti IDG Global Solutions povedal: „Pre IDG je cťou  aj ďalší rok 
v spolupráci so spoločnosťou Cisco podporovať podujatie Networkers Innovation Awards.  
Latka prihlášok bola v roku 2008 neuveriteľne vysoká a všetci víťazi si môžu byť istí, že 
v oblasti inovatívnej aplikácie pokročilých technológií sú absolútnou špičkou.“ 
 
Vyhlásenie víťazov prebehlo na podujatí Networkers 2008 EMEA dňa 22. januára v španielskej 
Barcelone. Kompletný zoznam nájdete na http://www.cisconetworkersawards.com/index.php. 
 
 
 
 



 

Poznámka pre editorov: 
 
Kategórie Cisco Networkers Innovation Award:   
• Najlepší projekt dátového centra (Best Data Centre Project of the Year) 
• Najlepší projekt v oblasti mobility a bezdrôtovej technológie (Best Mobility and Wireless Project 

of the Year) 
• Najlepšia infraštruktúra poskytovateľa služieb IP NGN (Best Service Provider IP NGN 

Infrastructure Network of the Year) 
• Najlepší projekt unifikovanej komunikácie (Best Unified Communications Project of the Year) 
• Projekt s najväčším spoločenským dosahom (Most Society Impacting Network of the Year) 
• Najlepší projekt manažovaných služieb (Best Managed Service of the Year) 
 
 
 
 
O spolo čnosti IDG Global Solutions 
IDG Global Solutions je medzinárodnou predajnou divíziou spoločnosti International Data Group (IDG), 
vedúca spoločnosť v celosvetovom meradle zameraná na médiá, výskum a podujatia v oblasti 
technológií. IDG je súkromná spoločnosť a publikuje viac ako 300 časopisov a denníkov vrátane Bio-IT 
World, CIO, CSO, Computerworld, GamePro, InfoWorld, Network World a PC World. Spoločnosť 
prevádzkuje najväčšiu sieť webových stránok zameraných na technológie – je ich po celom svete viac 
ako 400. IDG zároveň produkuje viac ako 170 podujatí ročne zameraných na oblasť výpočtovej 
technológie – vrátane LinuxWorld Conference & ExpoR, Macworld Conference & ExpoR, DEMOR a IDC 
Directions. IDC realizuje prieskumy trhu a konzultácie v globálnom meradle cez svoje zastúpenia v 50 
krajinách. Informácie o spoločnosti sú k dispozícii na stránke http://www.idg.com. 
 
O spolo čnosti Cisco Systems 

Spoločnosť Cisco (NASDAQ: CSCO) je celosvetovým lídrom v oblasti sieťových riešení, ktoré menia 
spôsob, akým sa ľudia spájajú, komunikujú a spolupracujú. Informácie o spoločnosti nájdete na stránke 
http://www.cisco.com. Najnovšie správy nájdete na adrese http://newsroom.cisco.com. Zariadenia Cisco 
v Európe dodáva Cisco Systems International BV, stopercentne vlastnená pobočka Cisco Systems, Inc.  
 
O spolo čnosti Orange Slovensko 

Orange Slovensko je najväčším telekomunikačným operátorom na Slovensku, ktorý poskytuje služby na 
báze multi - play prostredníctvom svojej mobilnej a pevnej siete. Orange Slovensko je prvý 
telekomunikačný operátor na Slovensku, ktorý spustil novú pevnú sieť ďalšej generácie na báze FTTH 
(Fiber To The Home – optika do bytu), ktorá v súčasnosti pokrýva takmer 180 tisíc domácností v 8 
slovenských mestách. Kvalita služieb spoločnosti Orange Slovensko spĺňa kritériá certifikátu ISO 
9001:2000 podľa medzinárodného štandardu kvality. Informácie o spoločnosti Orange Slovensko sa 
nachádzajú na stránke www.orange.sk. 
 
 
 
 
# # # 
 
Cisco, Cisco Systems, a logo Cisco Systems sú registrovanými obchodnými značkami alebo značkami 
Cisco Systems, Inc. a/alebo jej pridružených spoločností v Spojených štátoch amerických a v niektorých 
ďalších krajinách. Všetky ostatné obchodné značky spomínané v tejto správe sú vo vlastníctve 
príslušných vlastníkov. Používanie slova partner neimplikuje partnerský vzťah medzi spoločnosťou  
Cisco a akoukoľvek ďalšou firmou. Tento dokument je verejnou informáciou spoločnosti Cisco. 
 
 


