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Názov projektu: WiFi pre Teba v obci Sekule 
 
ITMS2014+: 311071Z394 
 
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra 
 
Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť 
 
Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN 
 
Prijímateľ: Obec Sekule, Sekule č. 570, 908 80 Sekule 
 
Miesto realizácie: Obec Sekule 
 
Výška nenávratného finančného príspevku: 13 775,00 € 
 
Stručný opis projektu: Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci 
prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných 
priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce  k širokopásmovému internetu 
o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s. V obci sú umiestnené WiFi prístupové body nasledovne (AP): 
Externé AP v počte 9 ks,  Interné AP v počte 1 ks. 

Aktuálny stav realizácie projektu: Projekt je funkčný,  dielo v prevádzke. 
 
Identifikácia jednotlivých prístupových bodov v obci Sekule: 
 
AP 1)   Externé AP, umiestnenie AP na Dom smútku, pokrytie zóny obecného cintorína,  
AP 2)   Externé AP, umiestnenie AP na budove futbalového štadióna,  
AP 3)   Externé AP, Oddychová a spoločenská zóna vedľa Kultúrneho domu,  
AP 4)   Externé AP, voľno – časová centrálna zóna v okolí Kultúrneho domu,  
AP 5)   Externé AP, centrálna zóna obce – „námestie“.  
AP 6)   Externé AP, centrálna zóna obce – „obecný park“. Nachádza sa pri budove OU,  
AP 7)   Externé AP, centrálna zóna obce – „detské ihrisko“. Nachádza sa v blízkosti OÚ,  
AP 8)   Externé AP, centrálna zóna obce – „verejné nástupišťa autobusov“.  
AP 9)   Interné AP v budove Kultúrneho domu. Pokrytie WiFi signálom v miestnosti Spoločenská sála, rozmer 
miestnosti cca 30x15m.  
AP 10) Externé AP, umiestnené na obecnej budove. Ide o verejný priestor v tesnej blízkosti železničnej stanice,  
 
 
Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra obdobie 2014-2020“ nájdete na: 
www.opii.gov.sk  
Riadiaci orgán: www.mirri.gov.sk  
Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk 

Doplňujúce odkazy na web stránky: www.mindop.sk,  www.opvai.sk,  www.itms2014.sk 
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