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VITAJTE V NOVOM SVETE, 
PRIATELIA!

V ruke držíte nové vydanie
magazínu, ktorého vydavate-
ľom je Slovak Telekom. Našou 
úlohou je jednoduchou formou 
vysvetliť niektoré zložitejšie

veci, ktorých ste sa možno doteraz báli. 
Pravdepodobne máte inteligentný telefón
s dotykovou obrazovkou, ale je možné že 
jeho možnosti nevyužívate naplno. To chce-
me zmeniť a tento magazín tak bude vaším 
sprievodcom vo svete mobilných aplikácií.
Povieme si však aj o novinkách špeciálne
z dielne Slovak Telekomu a naučíme vás 
využívať vaše služby naplno. Zoznámime
vás s novými produktami ako sú smartfóny, 
tablety, ale aj inteligentné hodinky či tzv. 
nositeľné zariadenia. Upozorníme na trendy, 
ktoré sa pravdepodobne čoskoro pretavia 
do reality a vy budete na ňu pripravení. 
Chceme, aby ste mali prehľad o nových
produktoch a pri vašom ďalšom nákupe sa
rozhodli správne. 

Výhodou je, že obsah magazínu 
TOP Aplikácie tvoríme na Slovensku, a pre-
to presne odráža pomery na našom trhu. 
Spoľahnúť sa môžete aj na nový redakčný
tím, ktorý má prehľad v tejto problematike, 
dobre sa orientuje na našom trhu a má prí-
stup k úplne najnovším produktom. Píšeme 
o veciach, ktoré nám reálne prejdú cez ruky
napr. aj na zahraničných konferenciách.
Preto sa môžete na informácie v tomto
magazíne plne spoľahnúť. 

Osobne mám skúsenosť, že ľudia sa mobil-
ných aplikácií boja. Zdá sa im, že ich inštalá-
ciou o niečo prídu, obávajú sa, že niektoré
informácie sa z ich telefónu takto prezradia.
Môžeme vás upokojiť. Ak si dáte pozor, o nič 
neprídete. Pokiaľ sa vám niečo nebude páčiť, 
tak to odinštalujete. Dobrou správou je, že
väčšina mobilných aplikácií je zadarmo a ak 
by ste mali platiť napr. za sprostredkovaný
obsah, aplikácia vás na to výrazne upozorní. 
Peniaze vám len tak z vášho účtu neodídu. 
Vždy však hovoríme o inštalácii aplikácií 
z ofi ciálneho „obchodu“ s aplikáciami. Slovo 
obchod sa pre aplikácie už udomácnilo hoci 
navodzuje dojem, že niečo budete musieť 
platiť. Ale nie je to tak, v drvivej väčšine sú
mobilné aplikácie zadarmo. 

Mobilné aplikácie sú na druhej strane 
niečo, čo robí váš telefón s dotykovým disp-
lejom inteligentným. Rád by som sa teraz 
s vami podelil o výber aplikácií, bez ktorých

si ja osobne už neviem predstaviť život so 
smartfónom.

Na prvom mieste je aplikácia Facebook 
na prístup k rovnomennej sociálnej sieti. 
Je to moje spojenie s priateľmi, ktorých si 
dôsledne vyberám a určite nepotvrdzu-
jem každého. Je naozaj celkom zábavné
vymieňať si fotografi e z rôznych udalostí,
ale aj v tomto prípade vyzývam na opatr-
nosť. Menej je niekedy viac. Myslite na to, 
že na tejto sociálnej sieti sú aj tzv. priatelia 
mojich priateľov, ktorých nemusíte poznať
a pritom sa k nim niektoré vaše informácie
dostanú. 

Druhou mojou preferovanou aplikáciou 
je Magio Go. Je to možnosť, ako si pozrieť 
niektoré zaujímavé televízne relácie, aj keď 
nesedíte pred televízorom. Navyše, je to 
účinný spôsob ako sa vyhnúť televíznym
reklamám. Na to, aby ste sa dozvedeli, čo je 
nové vo svete, prípadne si pozreli niektorú 
obľúbenú reláciu, je to šikovná pomôcka.
Obsah tejto aplikácie však nie je zadarmo,
dá sa kúpiť buď samostatne, alebo ju do-
stanete k službe Magio zadarmo. 

Treťou povinnou aplikáciou je mobilné
bankovníctvo. Na Slovensku asi neexistuje 
banka, ktorá by tento spôsob manipulá-
cie s účtom nepodporovala a nemusíte sa 
báť. Prístup cez mobilné bankovníctvo je 
na zabezpečenom internete bezproblémový,
o peniaze neprídete. Slovo „zabezpečený“ 
v tomto prípade znamená, že by ste s pe-
niazmi nemali manipulovať napr. na bez-
platnom internete v obchodnom centre. Ten 
je dobrý tak na pozretie noviniek. Ideálne je 
použiť váš mobilný internet alebo domácu 
Wi-Fi sieť, ktorej môžete dôverovať.

Ďalšie aplikácie len heslovito. Inštalujem
si aplikáciu mojej zdravotnej poisťovne
Dôvera, lebo presne viem, aké poplatky 
odvádzam a či som zaplatil všetko, čo som 
mal. Ďalej mám Zoner Photo Studio na úp-
ravu fotografi í a tiež aplikácie od leteckých 
spoločností, ktorými najčastejšie lietam.
K tomu aplikácie na cloud – povedzme USB
kľúč umiestnený na internete – na zálohu 
dát a konečne aplikácie na objednanie taxí-
ka. Tieto aplikácie sa vždy hodia.

V magazíne TOP Aplikácie si  vysvetlíme, 
ako sa takéto aplikácie používajú, budeme 
vám odporúčať, čo si vyskúšať a vždy vás 
budeme informovať o nových produktoch.
S ďalším vydaním TOP Aplikácií sa stretne-
me v polovici roka 2016 a už teraz sa na vás 
tešíme.

Ondrej Macko

EDIT     RIÁL

v najlepšej sieti nicniejenemozne

SPOLU TVORÍME
NAJLEPŠIU SIEŤ
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STE MILOVNÍKOM NAJNOVŠÍCH TECHNOLÓGIÍ? 
RADI STRIEDATE MOBILNÉ TELEFÓNY? AK BY 
BOLO NA VÁS, KÚPILI BY STE SI KAŽDÝ ROK NOVÝ 
SMARTFÓN OD VAŠEJ OBĽÚBENEJ ZNAČKY, 
AVŠAK ZAKAŽDÝM VÁS V INVESTÍCII ZABRZDÍ 
NEDOSTATOK FINANCIÍ ČI AKTUÁLNA VIAZANOSŤ 
PAUŠÁLNEHO PROGRAMU? VAŠU DILEMU OD 
1. MARCA 2016 VYRIEŠI SLUŽBA MOBIL KAŽDÝ 
ROK OD SLOVAK TELEKOMU. 

NOVINKY
Mobil každý rok 
SLUŽBA, S KTOROU MÔŽU BYŤ 
NAJNOVŠIE SMARTFÓNY VŽDY VAŠE

Táto služba vám umožní získať nový paušál s dotovaným te-
lefónom každý rok, a to bez akýchkoľvek mesačných poplatkov, 
počiatočnej aktivácie a najmä bez zbytočného čakania na koniec
vašej aktuálnej viazanosti. Podmienkou je, aby ste boli používa-
teľom niektorého z Happy paušálov s viazanosťou minimálne 12 
mesiacov.

Následne zaplatíte jednorazový individuálny poplatok, ktorý 
vám vypočítajú v každom Telekom centre z vášho paušálu, doby 
zostávajúcej viazanosti a doplatku za akciový telefón. Týmto 
krokom pohodlne ukončíte vašu momentálnu viazanosť bez akej-
koľvek hrozby zmluvnej pokuty. Vzápätí si môžete aktivovať nový
dvojročný paušál v rovnakej, prípadne vyššej sume a nakoniec si 
už len vyberiete svoj vysnívaný smartfón. 

Rovnaký postup za najnovším telefónom znova môžete zopa-
kovať o ďalších 12 mesiacov. V rámci tohto procesu vám služba 
ponúka možnosť predať svoj starý akciový, prípadne iný smartfón 
z voľného predaja či od Telekomu a tým minimalizovať spome-
nuté náklady na jednorazový poplatok. V závislosti od stavu n

a značky vášho starého telefónu môžete dokonca a 
získať preplatok, takže aj po zaplatení 
za službu Mobil každý rok ostanete
v pluse. Týka sa to predovšetkým preda-
ja Apple  iPhonov, ktoré si udržiavajú j
vysokú cenu aj po dlhšej dobe od svojho
uvedenia.

RADI 
STRIEDATE 
MOBILNÉ 

TELEFÓNY?

TESTING 
ROUTE

TOP APLIKÁCIE

ŠPECIÁLNA EDÍCIA Z DIELNE SPOLOČNOSTI APPLE

Slovak Telekom sa ako jediný slovenský operátor môže 
pýšiť získaným certifi kátom Best in Test od nezávislej 
konzultačnej spoločnosti P3 Communications. Tento 
titul si vybojoval v januári 2016 už tretíkrát po sebe.

Testu sa zúčastnili všetci štyria operátori, ktorí pre-
vádzkujú vlastnú 4G sieť. Slovak Telekom v rámci toh-
to testu dosiahol doposiaľ najvyššie skóre. Operátor 
najlepšie obstál v oboch hlavných kategóriách, ako sú 
hlasové i dátové služby. Výborné výsledky v hlasových 
službách zaznamenal práve vo veľkých, ale aj menších 

mestách a na cestách. Pod túto skutočnosť sa sčasti 
podpísala aj implementácia technológie HD Voice 
na jar 2015. Merania dátových služieb zasa potvrdili 
silné parametre sietí od ST. 

Slovak Telekom v teste potvrdil vynikajúce výsled-
ky pri sťahovaní a posielaní súborov s najkratším 
časom načítavania i najlepšou rýchlosťou. Prvenstvo 
dosiahol aj v rýchlosti spustenia YouTube videí v SD 
rozlíšení a tiež v HD kvalite, a to bez prerušenia vo 
všetkých meraných oblastiach. 

Slovak Telekom 
získal ocenenie Best in Test  
ZA MOBILNÉ SIETE NA SLOVENSKU UŽ TRETÍ RAZ PO SEBE

IPHONE SE 
Čo sa stane, ak spojíte dizajn iPhonu 5s s výkonom 
a komponentmi iPhonu 6s? Správna odpoveď je – 
bude z toho 4-palcový smartfón iPhone SE. Novinku 
od spoločnosti Apple predstavil verejnosti šéf spoločnos-
ti Apple Tim Cook 21. marca 2016. Nový telefón  iPhone SE sa 
vyznačuje výbornou 12 MPix iSight kamerou s podporou živých foto-
grafi í a s možnosťou nahrávania 4K videí, 2 GB operačnou pamäťou, 
LTE pripojením, procesorom Apple A9, najnovšou verziou operačného 
systému iOS, NFC na rýchle platby cez Apple Pay a tiež vylepšenou 
batériou. Čím však iPhone SE nedisponuje je displej s technológiou
3D Touch, nie je tu ani barometer. Na európskom trhu bude iPhone
SE ofi ciálne dostupný počas mája. Vybrať si budete môcť buď zo 16 GB 
modelu za 489 € alebo 64 GB verzie za 589 €. 

prÍ te si k nÁm po novÝ telefÓn už po roku!
S novou službou Mobibiil kal každýždý žd rokokkrok môžemôžemôžeete zte ze získaskaískaískať k ť k ť paušpaušpaušáluálu álu álu HappHappHappy ay aky akkcciociovcio ý teý lefóefón veveľmi ľmi jednjednoducoducho:

POPLATOK ZA SLUŽBU SI MÔŽETE 
ZNÍŽIŤ ODKÚPENÍM VÁŠHO 
SÚČASNÉHO MOBILU PREDAJCOM.

V TELEKOM CENTRE VÁS PREDAJCA 
INFORMUJE O POPLATKU 
ZA SLUŽBU MOBIL KAŽDÝ ROK.

VYBERIETE SI NOVÝ TELEFÓN 
A PAUŠÁL HAPPY, S KTORÝM BUDETE 
POKRAČOVAŤ.

1

2

3

mobil každÝ rok 
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prÍklad 2: najnovšÍ galaxy ss

VÁŠ SÚČASNÝ PAUŠÁL HAPPY Y YYY YYYY L HALLLLLL PPY XLY L HAPPYY XL

Za službu Mobil každý rok zaplatíte 287 € 295 €

Váš súčasný mobil oddkúpimk e za 285 € 285 €

Doplap títe zostatok a vybevyberieterieteete si psi si si aušál s novým telefónom 2 € 10 €

SÚČASNÝ NOVÝ
SAMSUNG GA XY S7ALAXY S766NGNG GALAAAAAAAGALAXY SXY S66SAMSAMSMSUUUU

Uvedené ceny slúžia iba ako prírííklaklaad. Vklaadk ýška pppoopoýš a p platku za služaa bu Mobil každý rok a hodnota vykupovaného telefónu sa určujú vždy individuálne podľa podmienok určených v Cenníku.

XY S7
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NA VEĽTRHU MWC 2016 V BARCELONE PREDSTAVILO LENENOVO 
NIEKOĽKO ZAUJÍMAVÝCH MODELOV OD SPOLOČNOSTI 
MOTOROLA. ŠTÝLOVÉ, FUNKČNÉ, NO PREDOVŠETKÝM M ODOLNÉÉ 
– AJ TAKÉ SÚ SMARTFÓNY Z PORTFÓLIA MOTO.

Prvým modelom je telefón Moto X Force, ktorý 
sa vďaka kryciemu sklu ShatterShield môže 

pýšiť nerozbitným 5,4-palcovým displejom, 
pod ktorého odolnosť sa podpísala aj 

P-OLED technológia. Displej pozostáva 
z piatich vrstiev, ktoré ho ochránia pri
pádoch. Smartfón je charakteristický
QHD rozlíšením, 8-jadrovým proceso-
rom Qualcomm Snapdragon 810, 3 GB
RAM pamäťou, 32/64 GB rozšíriteľným 

úložiskom pomocou microSD, 3800 mAh 
batériou s možnosťou rýchleho či bezdrô-

tového nabíjania. Cena za nezničiteľný Moto o 
X Force vychádza na 69699 €. 

Ďalším vydareneným kúskom od Lenova je Moto X 
Style. Elegaantný smartfón so zakriveným zadným 

krytom zazaujmujme ve veľke ým 5,7-palcovým displejom. 
Jeho súúčasťou je procesoesor Sr Snapdragon 808, 3 GB
pamäťäť, LTE pripojenie a operaččnýný syssystém je 
Andrdroid 6. S telefónom Moto X Style sa spápájaja 
napapapríklad aj Moto Assistant či Activ Display, vý-

nimimkoukou ninie je je ae ani rýchle nabíjanie batérie Quick 
ChCharge. Vďakka na nej ej sa sa mobmobil počas 15 minút dobije 

nanatoľko, že by ste s ním náásleslednedne momohlih  telefonovať 
ďalalších 8 hodín. Cena za tento model sa popohybhybujeuje 

okkolo 459 €.

Do rady Moto sasa radí tiež smarmartfótfón Moto X 
Play. Veľkosť jehho displeja dosahuje 5,55 papalcalca 

a vyznačuje sa FuFull HD rozlíšením. Telefón po-
háňa procesor Quualcomm 615, batéria s približne 

dvojdňovou vu výdržou a tiež najnovší Android 
s možnosťouu rýchlej aktualizácie. Ani v tomto 
prípade necechýba funkcia Quick Charge. Suma 

za momodel Moto X Play vychádza na 329 €. 

Posledným Moto telefónom od Lenova 
je Moto G tretej generácie. Typický je

prop cesorom Qualcomm Snapdragon 410, 
5-palcalcovýovým HD displejom s ochranným
sklom Gorilla Ga Glaslass 3s 3. Bez problémov
ustojí aj kúpeľ vo vode s hs hĺbkĺbkou ou do 1,5
metra (IPX7). Cena tohto modelu začíačínana 

na 179 €. 

LENOVO A JEHO 
NEZNIČITEĽNÉ 
MOTO SMARTFÓNY

CULCHARGE 
POWERBANK 

NOVINKY

UNIKÁTNA SLUŽBA RODINNÝ ASISTENT JE URČENÁ 
PREDOVŠETKÝM NA MONITOROVANIE STAVU 
SENIOROV, PRÍPADNE CHRONICKY CHORÝCH ĽUDÍ. 
NA TOHTOROČNOM VEĽTRHU MWC BOLA DOKONCA 
NOMINOVANÁ NA CENU GSMA GLOMO AWARDS. 

Rodinný asistent  
MÔŽE VAŠIM BLÍZKYM ZACHRÁNIŤ ŽIVOT

Služba vznikla ako výsledok spolupráce e 
Slovak Telekomu so spoločnosťou Falck, kktorej 
úlohou je zastrešiť potrebnú 24-hodinovú ppre-
vádzku dohľadového centra. Rodinný asistenent 
v podobe buď špeciálneho telefónu GT300 aleboebo
hodiniek NAVIGIL S1 neustále monitoruje lokalituitu, ako
aj stav svojho nositeľa a v prípade úrazu či pádu nositositeľa 
na zem o danej situácii ihneď upovedomí profesionálnu nu
záchrannú službu. V prípadne  potreby si zdravotnú pomoc 
môže nositeľ monitorovacieho zariadenia privolať aj sám, 
a to jednoduchým zatlačením SOS tlačidla. 

Používateľ monitorovacieho zariadenia – mobi-nitorovacieho zariadenia
lu, ako aj hodiniek, má k dispozícii 100 minút

telefonovania a môže tiež prijímať hovory. Obe
zariadenia majú vlastnú SIM kartu vo forme čipu
zabudovanú už v tele prístroja. Čo sa týka ovláda-

nia jednotlivých monitorovacích zariadení – pri
telefóne sa najčastejšie využívajú štyri tlačidlá

rýchlej voľby a SOS tlačidlo umiestnené v strede.
Telefónne čísla rýchlej voľby sa nastavujú cez

webové rozhranie, ktoré obsluhuje používateľ.
Na druhej strane sú to hodinky, ktoré majú len

jedno viditeľné tlačidlo a ďalšie tri tlačidlá sú
integrované do ciferníka. Tie slúžia na listovanie
v ponuke, prijatie či ukončenie hovoru, prípadne

na potvrdenie voľby či vrátenie sa o krok späť.
Navyše ich možno používať ako klasické hodinky.

Obe zariadenia by mali použí-
vatelia nosiť neustále pri sebe. 
Dohľadové centrum okrem prvej 
pomoci tiež upozorňuje používa-
teľa na slabú batériu a v prípade 
potreby mu odporučí, aby si 
zariadenie nabil. Z pohľadu príbuz-
ných používateľa monitorova-
cieho zariadenia je najdôležitejšie 
webové rozhranie, ktoré obsahuje 
výpis udalostí, no zároveň umož-
ňuje lokalizovať monitorovanú 
osobu. Telefón má totiž v sebe 
zabudovaný GPS senzor, hodinky 
zasa využívajú A-GPS/GLONASS 
lokalizáciu. 

Cez webové rozhranie sa dajú nastaviť
voliteľné alarmy. Hodinky aj telefón
umožňujú napríklad aktivovať senzor 
nečinnosti. V prípade, že sa použí-
vateľ so svojím zariadením nepohne 
počas stanovenej doby, upozorní ho
na to alarm. Po uplynutí ďalších pár 
sekúnd zariadenie automaticky zavolá
do dohľadového centra. Podobným
spôsobom je možné nastaviť aj bez-
pečné zóny, ktoré významne pomôžu 
v prípadne, že má monitorovaná osoba 
sklony k nevedomému odchádzaniu 
z domu. Služba Rodinný asistent môže
vám i vašim blízkym reálne pomôcť, ba 
aj zachrániť život.

DOPLŇTE „ŠŤAVU,,
SVOJMU TELEFÓNU POMOCOU NAJMENŠEJ NABÍJAČKY 

ZO SLOVENSKA

Aj vy patríte medzi tých nešťastníkov, 
ktorým mobil vypovie službu vždy vtedy, 
keď ho najviac potrebujú? S unikátnou 
powerbankou od slovenskej spoločnosti 
CulCharge sa vám to viac nestane. Naj-
menšia existujúca nabíjačka so zabudo-
vaným USB káblom s názvom CulCharge 
PowerBank poteší majiteľov predovšet-
kým svojimi praktickými rozmermi, ale aj 
štýlovým dizajnom, na vývoji ktorého sa 
podieľala Vysoká škola výtvarných umení 
v Bratislave. Externá batéria s označením 
„Made in Slovakia“ má tvar malého 
prívesku na kľúče. Jej kapacita je 1000 
mAh a váži len 38 gramov, vďaka čomu sa 
stáva vhodným záložným zdrojom energie 

na cesty. Zariadenie v sebe kombinuje tri 
funkcie – okrem toho, že má v sebe zabu-
dovanú batériu a funguje ako štandardná 
nabíjačka, tak je produkt možné využiť aj 
na prenos dát, či dobíjanie telefónu naprí-
klad z počítača. 

Ešte minulý rok v máji sa podarilo tomu-
to slovenskému vynálezu získať potrebné 
fi nancie na svoj štart aj zbierkou v rámci 
crowdfundingovej kampane na portáli In-
diegogo. Zakladatelia fi rmy CulCharge, dvo-
jica Slovákov Jozef Žemla a Viktor Reviliak, 
môžu byť na svoj výtvor právom hrdí. Svoj 
vynález predstavili svetu aj na tohtoročnej 
výstave MWC v Barcelone. Predajná cena 
powerbanky vychádza v závislosti od ope-
račného systému – od 27 € pre Android 
alebo od 37 € pre iOS.

TOP APLIKÁCIE
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EVERNOTE
OSOBNÉ POZNÁMKY 
V MOBILE

Smartfóny postupne 
nahrádzajú poznámkové
bloky, pretože ich máme
stále so sebou a sú ideálne
na značenie poznámok. 
Pre tento účel odporúča-
me aplikáciu Evernote, 
ktorá patrí medzi najlepšie
inteligentné poznámkové
bloky na trhu. K vytvore-
ným poznámkam môžete
následne pristupovať
na hocijakom zariadení,
vrátane počítača.

MAGIO GO
POZERAJTE TELEVÍZIU 
CEZ MOBIL

Televíziu Magio môžete 
sledovať aj prostredníc-
tvom vášho mobilného 
zariadenia. Magio GO 
ponúka prístup k až 50
televíznym kanálom. Ak
máte televíziu Magio,
ponuka mobilnej aplikácie
sa odvíja od toho, ktoré TV 
kanály máte predplatené. 
V prípadne samostat-
nej mobilnej služby sú 
k dispozícii dva varianty. 
Viac o Magio GO píšeme
na strane 30. 

   DARČEKOVÉ APLIKÁCIE

    DARČEKOVÉ APLIKÁCIE

Aplikácia ponúka prehľadné sledo-
vanie vašej spotreby. Nikdy vám 
neunikne informácia koľko ste pre-
volali minút, spotrebovali dát, poslali 
SMS a MMS, prípadne koľko vám ich 
ešte v rámci predplateného paušálu 
zostáva. Prehľadný graf zobrazuje čas, 
ktorý zostáva do konca fakturačného
obdobia.

Na jednom mieste nájdete informácie
o vašej fakturačnej adrese, type aktivo-
vaného paušálu, prípadne dátum konca 
viazanosti. Skontrolovať si môžete aj 
všetky vystavené faktúry s podrobnos-
ťami o účtovaných službách.

Prostredníctvom aplikácie si môžete 
pozrieť informácie o aktuálnej ponuke 
paušálov Happy alebo vypočítať výšku 
zľavy vášho Chytrého balíka, ktorá sa
naozaj oplatí. Potom si ho stačí už iba 
objednať priamo v aplikácii. Cez apliká-
ciu sa dá tiež do Telekomu preniesť číslo
od iného operátora.

Ak sa chystáte do zahraničia, alebo
ste sa už v zahraničí ocitli a potrebujete
si aktivovať dátový roaming, pohodlne 
to zvládnete v menu Roaming, kde 
nájdete kompletnú ponuku balíčkov 
Internet v zahraničí.

Telekom aplikácia ponúka aj praktic-
ké služby. Prostredníctvom nej môžete
zaplatiť napríklad za parkovné v meste, 
cestovný lístok na MHD v slovenských 
mestách, alebo si kúpiť cestovné poiste-
nie. To všetko na zopár kliknutí.

Ak ste rodič, určite oceníte možnosť 
skontrolovať zostatok kreditu svojich
detí a prostredníctvom aplikácie ho 
v prípade potreby pohodlne navýšiť. 
Dobíjať môžete aj kredit na iných EASY
kartách. Stačí, ak poznáte telefónne 
číslo na ktorom chcete kredit navýšiť 
a máte platobnú kartu alebo paušál 
od Telekomu.

Ak uprednostňujete aj osobnú náv-
števu pobočiek, alebo sa potrebujete 
poradiť priamo na predajni, v aplikácii
si môžete skontrolovať, aká pobočka 
je k vám najbližšie. Aplikácia tiež
umožňuje na diaľku skontrolovať, 
koľko ľudí aktuálne čaká na vybavenie 
vo vybranej predajni Telekomu. Už
cestou do predajne môžete požiadať
o elektronický poradový lístok, alebo 
si rezervovať stretnutie s predajcom
na konkrétny deň a hodinu, kedy to
najlepšie vyhovuje vám. 

SPENDEE
STRÁŽTE SI SVOJ 
OSOBNÝ ROZPOČET

Výdavky pod kon-
trolou? Vďaka tejto
aplikácii sa to dá a to
priamo z vášho smart-
fónu. Aplikácia umož-
ní defi novanie rôznych
typov výdavkov, a tak 
budete mať prehľad, 
kde ste minuli peniaze.
Či už to boli reštau-
rácie, kino, bežné 
nákupy alebo naprí-
klad kúpa elektroniky. 
Spendee popisujeme aj 
na strane 51.  

TRUE KEY
HESLÁ BY STE MALI
MAŤ NA PORIADKU

Pomocou aplikácie
True Key si už 
nemusíte pamätať 
všetky svoje heslá, 
táto aplikácia to 
zvládne za vás. True 
Key chráni vaše heslá 
jedným z najsilnejších 
dostupných 
šifrovacích algoritmov. 
Do aplikácie sa môžete
prihlásiť aj pomocou 
odtlačku prsta alebo 
rozpoznaním svojej 
tváre a následne vás 
True Key prihlási 
všade inde. Viac 
o True Key nájdete
na strane 25.

AIRBNB
UŠETRITE 
ZA UBYTOVANIE 
NA DOVOLENKE

Pokiaľ nechcete platiť 
predražené hotely, 
ubytovať sa môžete 
aj inak – u niekoho 
doma. Práve služba 
Airbnb je portál, ktorý 
takéto ubytovania
združuje na jednom
mieste. Stačí zadať 
miesto, dátum a vy-
hľadávať v zozname
ubytovania rovnako,
ako by ste hľadali
hotel.

WUNDERLIST
MAJTE SVOJE ÚLOHY 
POD KONTROLOU

Potrebujete mať 
prehľad vo svojich 
povinnostiach?
Vyskúšajte Wunder-
list, pripomienkovač,
s ktorým nezabudnete 
nakúpiť v potravinách 
alebo odovzdať 
zadanie vášmu šéfovi. 
Wunderlist má pekné 
rozhranie a intuitívne
sa používa. Pripo-
mienky môžete deliť 
do viacerých kategórií 
a ak treba, zdieľať ich 
s ostatnými používa-
teľmi.

ESET 
TELEKOM 
EDÍCIA
UDRŽUJTE SVOJ 
MOBIL BEZ VÍRUSOV

Telefóny a tablety sú
vlastne malé prenos-
né počítače, ktoré 
ponúkajú veľa zábavy, 
príležitostí, ale i rizík
v podobe vírusov 
alebo internetových 
hrozieb. Nebojte sa, 
netreba sa ničoho báť,
nainštalujte si ESET
– Mobile security, 
ktorý vám váš prístroj 
ochráni pred väčšinou 
bežných hrozieb. Zákazníci Slovak 

Telekomu majú prémiovú 

verziu na 12 mesiacov 

úplne zadarmo.

Prémiová verzia na 

6 mesiacov zadarmo 

pre zákazníkov 

Slovak Telekomu.

30 € voucher ako 

darček pre zákazníkov 

Slovak Telekomu.
1 mesiac ako darček 

pre zákazníkov Slovak 

Telekomu.

12 mesiacov prémiovej 

verzie ako darček pre 

zákazníkov Slovak 

Telekomu.

3 mesiace zadarmo 

pre zákazníkov 

Slovak Telekomu.

12 mesiacov 

prémiového členstva 

pre zákazníkov 

Slovak Telekomu.

TOP APLIKÁCIE08

Majte svoje mobilné 
služby pod palcom

Sledujte TOP Aplikácie 
aj v televízii

VĎAKA TELEKOM APLIKÁCII BUDETE MAŤ VŠETKO TO, 
ČO POTREBUJETE V SÚVISLOSTI S MOBILNÝMI SLUŽBAMI 
VŽDY NA DOSAH A PRIAMO VO VAŠOM MOBILE. Sledujte nás na TV Dajto a Markíza. 

Môžete sa tešiť na množstvo zaujímavostí 
zo sveta mobilných aplikácií a technológií. 

Reláciou vás bude sprevádzať Ján Gordulič.
V show sa objaví aj Gizka Oňová, ktorá vás
naučí, ako jednotlivé technológie a aplikácie
ovládať. O zábavu teda bude postarané.

PREMIÉRA 
VŽDY V NEDEĽU

O 17:30

REPRÍZA 
V PIATOK O 09:15 

REPRÍZA 
V PIATOK 
PO 00:30 

TOP APLIKÁCIE PRICHÁDZAJÚ 
AJ NA VAŠE TELEVÍZNE 
OBRAZOVKY. 
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Kým pred pár mesiacmi boli na trhu len okuliare pre 
virtuálnu realitu od spoločnosti Samsung, prípadne 
kartónové príslušenstvo od Googlu, v súčasnosti 
sa okuliare stávajú trendovým a čoraz populárnej-
ším doplnkom ďalších technologických značiek. 
Spoločnosť Samsung ich dokonca ponúkala v rámci 
akcie úplne zadarmo pri predobjednávkach svojich 
najnovších vlajkových lodí Samsung Galaxy S7 a S7 
edge, ktoré predstavila netradičným spôsobom práve 
na konci februára na veľtrhu MWC 2016. A okuliare, 
o ktoré v podstate nikto nejavil vážnejší záujem, sa 
zrazu stali najžiadanejším produktom, minimálne
na vyskúšanie. 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111000000000000000000000   TOP APLIKÁCIE

Veľtrh 
MWC 2016 
ROZVÍRIL HLADINU 
VIRTUÁLNEJ REALITY

UDALOSŤ, AKOU JE KAŽDOROČNE 
VÝSTAVA MOBILNÝCH TECHNOLÓGIÍ 
MOBILE WORLD CONGRESS (MWC) 
V BARCELONE, SA TENTORAZ NIESLA 
V DUCHU VIRTUÁLNEJ REALITY. 
DÔKAZOM TOHO BOL AJ PRÍHOVOR 
SAMOTNÉHO OTCA FACEBOOKU MARKA 
ZUCKERBERGA, KTORÝ SA S NADŠENÍM 
VYJADROVAL K BLÍZKEJ BUDÚCNOSTI 
TEJTO ČORAZ ROZŠÍRENEJŠEJ 
TECHNOLÓGIE. 

Samsung Galaxy S7 a S7 edge

Ešte pred uvedením najhorúcejších noviniek, si každý z účastníkov 
výstavy mohol nájsť na svojom sedadle VR okuliare Samsung Gear
VR spolu s vloženým smartfónom Galaxy S6. Po úvodnom príhovore 
prezidenta Samsungu pre oblasť mobilnej komunikácie a biznisu DJ 
Koha sa celá prezentácia presunula do virtuálneho prostredia, v ktoroom 
si mohli všetci prítomní (bolo ich tak 5000) po prvýkrát vychutnať
pohľad na vlajkové lode z dielne spoločnosti Samsung. Tie vznikli akoo 
výsledok spojenia dizajnu s kvalitou a funkčnosťou zariadenia. Všetkko
to, čo používatelia vyčítali predchádzajúcej generácii Galaxy S6, či už to 
bola absencia microSD karty alebo slabšia kapacita batérie, tvorcoviaa
vynahradili práve na rade Galaxy S7 a S7 edge. Vylepšený fotoaparát
s veľmi rýchlym automatickým zaostrením i v zhoršených svetelnýchh 
podmienkach podrobili porovnávaciemu testu s najnovším iPhonomm 
od Apple. Viac sa o oboch vlajkových lodiach Samsung Galaxy S7 a S77
edge dočítate v samostatnom článku, ktorý nájdete na strane 20.

Samsung Gear 360
Ďalším dôležitým okamihom na MWC 2016 bolo pred-
stavenie 360-stupňových kamier, či už to bola Samsung
Gear 360, alebo LG 360 CAM, prípadne koncept od fi rmy 
Sony. Ide o kamery určené na zachytenie 360° videí alebo 
fotografi í, a preto sa ich hlavný prínos spája s tvorbou 
vlastného obsahu pre okuliare virtuálnej reality. Vďaka 
tejto kombinácii technológií sa môžu používatelia
pohybovať v obraze svojho vlastnoručne zachyteného 
sveta a dokonale tak precítiť jeho atmosféru kedykoľvek 
chcú. Konkrétne zariadenie Gear 360 pozostáva z dvoch 
kamier s 15 MPix rozlíšením, ktoré spolu poskytujú obraz 
v rozlíšení 3840 × 1920 bodov vo videu a 30 MPix pri 

fotogra fi ách. Následne si môžete vyhotovené 360-stupňo-
vé zábery prezerať na displeji telefónu, televízora alebo 
cez obľúbené okuliare Gear VR. Kamera Samsung Gear 
360 má kompaktné rozmery, takže je priam stvorená 
na dobrodružné cesty. Naozaj vydrží aj drsnejšie zaob-
chádzanie. Jej súčasťou je tiež malý statív a pripojovací 
mechanizmus, ktorý umožňuje použitie príslušenstva
tretích strán. Po synchronizácii kamery so svojím mobil-
ným telefónom od Samsungu môžete sledovať nahrávaný 
obsah v reálnom čase a po uložení ho podľa potreby 
editovať a zdieľať na sociálnych sieťach. 

HLAVNÉ ZLEPŠENIA:
• KRAJŠÍ DIZAJN

• DLHŠIA VÝDRŽ NA BATÉRIU
• LEPŠÍ FOTOAPARÁT
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Huawei Matebook

Ani spoločnosť Huawei nezaspala na vavrínoch 
a na MWC 2016 v podstate zrealizovala svoje tradičné 
predstavenie vrátane prvých novinárskych testov. 
Verejnosti tak predstavila najľahší a dizajnovo dokonale 
prepracovaný konvertibilný tablet na svete. Matebook
je charakteristický 12-palcovým displejom, hrúbkou 
6,9 mm, nízkou hmotnosťou - 640 gramov, doplnkovým 
adaptérom, 4/8 GB RAM pamäťou a 128 ÷ 512 GB úložis-
kom. Výbavu dopĺňa snímač odtlačkov prstov, dotykové 
pero, ako aj príslušenstvo luxusne balené v koži. Huawei
Matebook vydrží v nasadení 10 hodín bez nabíjania 
a cena zaň sa pohybuje od 799 eur. 

LG G5 a LG okuliare pre virtuálnu realitu

Jednou z ďalších hlavných udalostí na MWC 
2016 bolo uvedenie prvého modulárneho
telefónu na svete LG G5. Ide o smartfón, 
z ktorého môžete rýchlo a jednoducho 
vybrať vybitú batériu a v priebehu okamihu 
ju vymeniť za novú. V prípade, že chcete
zmeniť LG G5 na pohodlnejšie ovládateľný 
fotoaparát alebo kvalitnejší Hi-Fi prehrávač 
so slúchadlami, stačí ak k zariadeniu pripojíte
niektorý z jeho doplnkových modulov. Bližšie
informácie o revolučnom telefóne LG G5 sa
dozviete na strane 22              . 

Ako by to vyzeralo, keby LG spolu s modu-
lárnym mobilom neuviedlo aj vlastnú značku 
okuliarov pre virtuálnu realitu. Veď uvedenie 
kamery pre 360° obraz a okuliarov pre virtuál-
nu realitu predstavovalo na MWC 2016 takmer 
povinnú jazdu. Výhoda LG oproti konkurencii
spočíva v ich dizajne. Na rozdiel od ostatných
sú LG VR okuliare ľahšie, menšie, a teda 
prenosnejšie, navyše majú zabudovaný displej, 
takže do nich nemusíte vkladať telefón. Stačí, 
ak ho k okuliarom pripojíte pomocou USB C
kábla. 

Okrem toho spoločnosť LG predviedla 
počas svojej prezentácie aj ďalšie šikovné 
vychytávky. Jednou z nich je LG Rolling Bot,

zariadenie na monitorovanie domácnosti,
ktoré môže dokonca zabaviť vaše domáce
zvieratko počas vašej neprítomnosti. Videli 
sme aj modul na pohodlné ovládanie
drona spolu s fi rmou Parrot.

LG ROLLING BOT
ZABAVÍ AJ VÁŠHO 

DOMÁCEHO MILÁČIKA

PARAMETROVO 
JE ALCATEL IDOL 4S 

VYROVNANÝM SÚPEROM 
VLAJKOVÝM LODIAM.

SÚČASŤOU HUAWEI 
MATEBOOK JE AJ BALENIE 

S ROZŠIROVACÍMI PORTAMI 
A DOTYKOVÝM PEROM.

CAT S60

Spoločnosť CAT počas veľtrhu zasa predstavila superodolný telefón vhodný pre 
ľudí pracujúcich na stavbe, v lese či v zhoršených, ba až nebezpečných podmien-
kach. Smartfón CAT S60 prežije všetko –  extrémne teploty, pády z výšky či vodný 
kúpeľ v hĺbke 5 metrov. Vyznačuje sa 4,7-palcovým displejom ovládateľným 
dokonca aj mokrými rukami či v rukaviciach, batériou s kapacitou 3600 mAh,
zadnou 13 MPix kamerou a prednou s rozlíšením 5 MPix. Vo vnútri nájdeme
procesor Snapdragon 617, 3 GB RAM a 32 GB ROM. Fotiť zvládne aj pod vodou. 
Operačným systémom je Android a zariadenie je vybavené tiež termokamerou 
od spoločnosti FLIR. Vďaka nej telefón dokáže rozpoznať tepelné objekty, čím 
odhalí napríklad začínajúci požiar, prípadne zistí, či vám z domu neuniká teplo. 
A to všetko do vzdialenosti 30 metrov.

Alcatel IDOL 4, IDOL 4S a tablet PLUS 10

Firma Alcatel počas veľtrhu ukázala niekoľko 
noviniek zo svojho portfólia. Jednou z nich
bol atypický telefón IDOL 4, ktorý sa dá, 
vďaka svojmu symetrickému dizajnu, ovládať 
pri ľubovoľnom chytení do ruky. V podstate sa 
nedá rozpoznať, čo je hore a čo je dole. Okrem 
toho poteší záujemcov aj svojou cenou 279 
eur, ktorá by bola u iných výrobcov telefónov 
neporovnateľne vyššia prihliadajúc na kvalitu 
a výkon zariadenia. IDOL 4 ponúka 5,2-palco-
vý displej s rozlíšením 1920 × 1080, procesorom 
je Qualcomm Snapdragon 617 a radí sa
teda do segmentu strednej triedy. Poteší aj 
3 GB RAM pamäť, 16 GB úložisko, microSD 
slot, ako aj kamery s rozlíšením 13 MPix 
a 8 MPix. Bonusom prednej kamery je blesk. 
Batéria má kapacitu 2610 mAh. 

Vyšší model IDOL 4S má zasa 5,5-palcový 
QHD AMOLED displej, procesor Snapd-
ragon 652, 32 GB úložisko a batériu s kapa-
citou 3000 mAh. Operačným systémom 
v oboch prípadoch je Android 6.0 a na trhu 

ich uvidíme v júni. IDOL 4S sa v rámci akcie 
bude predávať spolu s plastovými VR oku-
liarmi za zvýhodnenú cenu 449 eur, zatiaľ 
čo u lacnejšej verzie bude možné vyrobiť si 
okuliare na virtuálnu realitu priamo z kar-
tónového balenia produktu.

Okrem iného spoločnosť Alcatel pred-
stavila aj nový Windows tablet PLUS 10. 
Ide o konvertibilné zariadenie, ktoré nájde
svoje uplatnenie napríklad u študentov.
Zaujímavé je riešenie podpory mobilného 
pripojenia. Totiž 4G konektivita je zabudo-
vaná v klávesnicovej časti, takže klávesnica 
môže byť použitá ako samostatný 4G hots-
pot aj pre ďalšie zariadenia. Tablet je navyše 
vybavený 10-palcovým IPS displejom 
s rozlíšením 1280 × 800, 2 GB RAM a 32 GB 
úložiskom. Súčasťou výbavy je klasický USB 
a micro USB port a tiež micro HDMI výstup.
Cena síce nebola oznámená, ale počíta sa 
s tým, že to bude niečo dych vyrážajúceho, 
teda mimoriadne nízka.

HP Elite x3

Spoločnosť HP skôr potajme odprezentovala 
svoj experiment – 5,96-palcový phablet Elite x3. 
Zariadenie so systémom Windows 10 Mobile môžete
prostredníctvom dokovacej stanice premeniť podľa 
potreby na počítač, alebo notebook. Jeho cieľovou 
skupinou majú byť predovšetkým používatelia vo 
fi rmách a korporáciách. 
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Sony Xperia XA, 
            X a X Performance

Ani spoločnosť Sony nenechala na seba čakať a prišla rovno s niekoľký-
mi vydarenými produktami. Okrem 360° kamery, projektora či slúchadla 
na hlasové ovládanie predstavila hneď tri telefóny z nového radu X, 
dosahujúce kvalitu strednej až vyššej triedy. Na trhu by sa mali objaviť 
v júni tohto roka. Najlacnejším smartfónom zo spomenutej série je 
Xperia XA s 5-palcovým displejom s rozlíšením 720p a 13 MPix zadným 
fotoaparátom a procesorom MediaTek MT6755. Druhým telefónom 
je Xperia X s podstatne lepšou výbavou – 5-palcový Full HD displej, 
procesor Snapdragon 650 a 23 MPix Exmor fotoaparát s technológiou 
prediktívneho hybridného zaostrovania, vďaka ktorej by mal fotoaparát 
telefónu vedieť určiť už vopred, ako sa bude cieľový objekt pohybovať. 
Posledným modelom z radu X je neofi ciálna vlajková loď Sony Xperia 
X Performance, ktorá sa pýši lepšou výbavou ako Xperia Z5. Na roz-
diel od jej dvoch predchodcov sa vyznačuje kovovým telom, batériou 
s vyššou kapacitou a výkonnejším procesorom Snapdragon 820. Tieto 
telefóny prídu na náš trh pred letom. 

Xiaomi Mi 5

Aby toho nebolo dosť, tak aj čínsky výrobca Xiaomi
predstavil na výstave svoje novinky zo sveta smartfónov.
Konkrétne išlo o tri telefóny – vlajkové lode Mi 5 a Mi 5 Pro 
a vylepšenú verziu modelu Mi 4 s označením Mi 4S. Prvé
dve spomenuté zariadenia sú vybavené procesorom Qual-
comm Snapdragon 820, majú netradične 5,15-palcový displej 
s Full HD rozlíšením a 16 MPx fotoaparát so snímačom 
Sony, zatiaľ čo model Mi 4S pozostáva z 5-palcového Full
HD displeja, procesora Snapdragon 808, 3 GB RAM, 64 GB 
úložiska, 13 MPx fotoaparátu a snímača odtlačkov prstov.

ESET Parental Control

Na MWC predstavila svoje produkty 
a služby aj slovenská spoločnosť ESET. 
Počas výstavy bol v značnej miere propa-
govaný jeden z najprepracovanejších 
programov s názvom Parental Control,
ktorý slúži na ochranu detí pred nebez-
pečenstvom hroziacim z nesprávneho 
alebo ľahkomyseľného používania telefó-

nu či tabletu. Služba funguje tak, že sa nainštaluje na telefón 
rodiča i dieťaťa. Rodič na svojom telefóne vidí všetky notifi -
kácie od svojho dieťaťa a navyše má na jeho telefóne prístup 
i k ďalším funkciám. Aplikácia bola vyvíjaná v spolupráci 
s psychológom a jej vyskúšanie je bezplatné. 

Deutsche Telekom 
a projekt EAN

Jednou z informácií, ktorá azda naj-
viac potešila prítomných účastníkov 
výstavy MWC bola novinka v podobe
vysokorýchlostného internetu v lietad-
lách od Deutsche Telekom. Ten spolu so 
svojimi partnermi plánuje vybudovať 

špeciálnu sieť antén otočených smerom k nebu, ktoré by zabezpečili 
dostupnosť internetu pre pasažierov všetkých lietadiel vznášajúcich sa 
nad európskymi krajinami. V miestach, kde antény nebudú mať dosah, 
bude signál zabezpečovať satelit. Momentálne však Deutsche Telekom 
len rokuje s leteckým prepravcom Lufthansa, v spolupráci s ktorým by 
chcel svoj projekt otestovať a následne rozbehnúť skúšobnú prevádzku.

Okrem toho Deutsche Telekom oznámil aj aj strategické partner-
stvo so spoločnosťou i.am+ pri uvedení novej mobilnej platformy 
založenej na hlasovom ovládaní. Inteligentný náramok s názvom 
„dial“ predstavil verejnosti samotný zakladateľ spoločnosti a popu-
lárny spevák will.i.am. Inteligencia náramku spočíva v platforme 
AneedA, ktorú možno ovládať hlasom, ako aj v priestore, kde 
možno umiestniť SIM kartu. Práve vďaka nej bude zariadenie
fungovať ako plnohodnotný mobilný telefón. Výnimkou nie je
ani vyhľadávanie informácií na internete, odosielanie SMS či 
uverejňovanie príspevkov na sociálnych sieťach. Dokonca si 
s vami váš inteligentný náramok „dial“ ochotne aj zaspieva. 

Tohtoročný veľtrh MWC v Barcelone priniesol so sebou
mimoriadne množstvo zaujímavých, výnimočných a prevratných 

noviniek, ktoré by mali byť v blízkej budúcnosti dostupné aj 
na trhu. Nemožno opomenúť napríklad najľahšie inteligentné 

okuliare Moverio BT-300 s OLED displejom od spoločnosti Epson 
či hneď viacero produktov od spoločnosti Lenovo, ktorá svoje

novinky predstavila skutočne vo veľkom štýle. Vybrať si môžete
zo smartfónov z radu VIBE – K5 a K5 Plus, S1 Lite, prípadne jeden 
z nezničiteľných a odolných modelov Moto. Alebo dáte prednosť 
niektorému z fashion smartfónov Desire od HTC inšpirovaných 

štýlom mestského oblečenia?

Aplikácie 
môžete 
nakupovať 
aj bez 
platobnej 
karty

Zákazníci Slovak Telekomu môžu naku-
povať v obchodoch s aplikáciami pre 
Android a Windows Phone aj na faktú-
ru alebo pomocou svojho kreditu.

Používanie tejto služby je absolútne 
jednoduché. Stačí si vybrať aplikáciu 
alebo iný obsah, o ktorý máte záujem. 
V prípade Google Play sa po kliknutí 
na cenovku zobrazí potvrdzovacie 
okno, v ktorom si vyberiete platobnú 
metódu. Ak platíte pomocou Slovak 
Telekomu prvýkrát, je potrebné 
zvoliť možnosť Použiť fakturáciu 
Slovak Telekom alebo Platba cez 
Slovak Telekom. Následne sa overí 
vaša totožnosť. Pokiaľ ste pripojení 
do mobilného internetu, tento proces 
prebehne automaticky. Systém overí 
vaše telefónne číslo a nič nemusíte 
manuálne vypĺňať. V poslednom 
kroku stačí potvrdiť nákup a o sekun-
du je už aplikácia zakúpená. Hodnota 
nákupu sa následne strhne z vášho 
kreditu alebo vám bude vyúčtovaná 
na najbližšej faktúre, pokiaľ využívate 
paušálne služby.

PÁČI SA VÁM NIEKTORÁ 

Z APLIKÁCIÍ V OBCHODE 

GOOGLE PLAY ALEBO 

WINDOWS PHONE OBCHOD, 

AVŠAK NEMÁTE PLATOBNÚ KARTU, 

RESP. SA BOJÍTE ÚDAJE O NEJ 

V OBCHODE ZADÁVAŤ? MÁME 

PRE VÁS JEDNODUCHÉ 

RIEŠENIE. 

ROMAN KADLEC

NAKUPOVANIE V OBCHODE GOOGLE PLAY 
SO SLOVAK TELEKOMOM KROK ZA KROKOM

Nastavte si platobnú metódu

veľmi jednoduché. V prvom kroku si 
nastavíte Slovak Telekom ako vašu
platobnú metódu. V obchode Google 
Play stačí aktivovať ľavý bočný panel
a vybrať ponuku Môj účet. Na obrazov-
ke sa zobrazí položka Pridať možnosť 
platby. Zvoľte voľbu Použiť fakturáciu 
Slovak Telekom alebo Platba cez Slovak
Telekom. V poslednom kroku potvr-
díte svoju identitu vyplnením údajov 
o telefónnom čísle, mene a adrese.

Prípadne, ak ste pripojení do mobilného
internetu, tento proces prebehne auto-
maticky. Je to rýchle a jednoduché.

Vyberte si žiadanú aplikáciu

A hotovo, doslova. Obchod Google Play 
je úspešne spárovaný s vaším telefón-
nym číslom a môžete nakupovať bez 
platobnej karty. Platiť budete kreditom
alebo na faktúru, podľa typu vašej služ-
by. Teraz už len stačí pozerať si ponuku 
obchodu a kúpiť si aplikácie, ktoré vás 
oslovia.

1 V obchode Google
Play aktivujte 
ľavý bočný panel 
a vyberte 
ponuku Môj účet

3 Nájdite si apliká-Nájdi i liká
ciu, ktorá vás 
oslovila a ťuknite
na jej cenovku

4 Objaví sa nové okno,Obj í é k
pomocou ktorého 
nákup potvrdíte.
Pokiaľ ste v prvom
kroku zabudli 
nastaviť platobnú
metódu, môžete to 
spraviť aj v rámci 
tohto okna

2 V rámci ponuky 
Pridať spôsob

platby zvoľte 
Použiť fakturáciu

Slovak Telekom

alebo Platba cez 

Slovak Telekom
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 Inteligentná chladnička
s veľkým dotykovým displejom 
a online službami

Samsung tento rok uviedol na trh zaujímavú chladničku 
Family Hub, ktorá je inteligentná a svojimi funkciami aj 
výnimočná. Chladnička, ktorú si pripojíte na internet má 
v prednej časti dverí veľký až 21,5” Full HD dotykový displej 
a zvnútra dvier sú osadené tri fotoaparáty na kontrolu obsahu. Foto-
aparáty fotia obsah chladničky pravidelne pri každom otvorení jej dverí 
a fotky sa automaticky odosielajú do aplikácie. Odkiaľkoľvek tak máte 
informácie o tom, čo sa v chladničke nachádza a naopak, čo treba do-
kúpiť. Toto funguje jednoducho na diaľku cez aplikáciu v smartfóne 
a priamo z obchodu si môžete pozrieť, čo vám v chladničke chýba.
Táto technológia má svoje reálne využitie a môže výrazne šetriť 
čas. Do multifunkčného systému môžete manuálne zapisovať 
aj dobu expirácie potravín a chladnička vás pred jej koncom 
upozorní. Na displej chladničky môžete však preniesť aj ob-
raz zo svojho inteligentného televízora, a tak máte náhradu
aj za televízor, ktorý je v kuchyniach celkom preferovaný.
Na displej sa dajú písať aj rôzne odkazy a poznámky na-
miesto papierových bločkov, čo je aj ekologické riešenie. 
Alebo si môžete prezerať fotografi e, videá a takisto aj
počúvať hudbu so slušným stereo zvukom. Je to veľmi 
zaujímavá a návyková novinka multimediálnej stanice
zakomponovanej do chladničky. Vychytávkou týchto 
chladničiek je, že z obsahu, ktorý máte vo vnútri, vám
systém môže vyhľadať na internete vhodné recepty, 
ktoré by sa dali z konkrétnych potravín pripraviť, a tak 
máte opäť o starosť menej s neustálym problémom – čo 
vlastne uvariť? Ďalšou možnosťou, vďaka pripojeniu na in-
ternet, je objednávanie potravín on-line, čiže žiadne behanie
po preplnených obchodoch, ale len pár klikov na displej a po-
traviny prinesie kuriér až k vám. Všetky informácie o chladnič-
ke, obsah, multimédiá, atď., to všetko spravujete cez jednoduchú 
aplikáciu v smartfóne, buď z domova, alebo na diaľku. Pritom 
musíte mať prístup na internet vy aj chladnička. Nezabúdajme ale 
na to, že tieto chladničky sú nabité najnovšími technológiami z oblasti
chladenia a pritom sú maximálne ekologické. Problémom by mohla byť 
len cena, ktorá sa pohybuje okolo 6000 eur.

INTERNET 
VECÍ 

INTELIGENTNÉ DOMÁCNOSTI SÚČASNOSTI

INTELIGENTTNNÁÁ DOMÁCNOSŤ

eligencia už nie je viazaná len na človeka.Intelig
šnej pokročilej technologickej dobe V dnešn

yť celkom inteligentné aj naše domáce môžu byť
e alebo autá a často dokážu uľahčiť spotrebiče
a spríjemniť životy ľudí, ktorí takéto či dokonca 
cké výdobytky doby používajú. technologick

í je čoraz rozšírenejší a umelá Internet vecí
nie je už natoľko odsudzovaná, inteligencia n
lo ešte nedávno. V minulosti ako tomu bol
ala u ľudí skôr strach. Teraztotiž vyvoláva
a, keď sa mnohí na to pozerámeprišla tá doba

a a vidíme v týchto veciach veľa z iného uhla 
o. Veď pozorne čítajte a dozviete sa, pozitívneho.

môže byť a už aj je inteligentné. A točo všetko m
mok, takýchto vecí je omnoho viac!je len zlom
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ČO DNES VARIŤ!? 
CHLADNIČKA VÁM 

PORADÍ!

Práčka s mobilnou aplikáciou, 
do ktorej môžete počas prania pridať 
zabudnutú bielizeň. A nielen to!
Samsung AddWasch!

Áno, už ani práčky nie sú to, čo bývali, ale v dobrom slova 
zmysle. Novodobé inteligentné práčky vás dokážu upozorniť, 
kedy začínajú prať, ale aj kedy sa pranie skončí. Samozrejme 
to všetko na diaľku, pomocou aplikácie v smartfóne. Alebo si 
sami zadáte do aplikácie čas, kedy má práčka začať prať a pod.,
možností je viac. Viete napríklad, že v práci končíte o 17.00 h, tak 
hodinku predtým dáte povel práčke, ktorú ste si ráno naplnili, 
aby začala prať a po príchode domov máte opraté. No vyvešať 
šaty musíte vy, to ešte nedokáže. Zatiaľ . Spredu plnená práčka 
so systémom AddWasch vám vďaka jej brilantnému spracovaniu 
dovolí pridať zabudnutú bielizeň alebo aviváž, kedykoľvek počas
prania. Jednoducho cyklus pozastavíte bez toho, aby sa musela 
voda vypustiť. Otvoríte špeciálne dvierka, ktoré sú umiestnené 
vo vrchnej časti hlavných dvierok, cez ktoré pridáte bielizeň, čo 
ste zabudli alebo takú, ktorej postačí posledný cyklus prania, aby 
sa neznehodnotila. Dvierka na dodatočné pridávanie bielizne sú 

UŽ ŽIADNE 
ZABUDNUTÉ KUSY 
A PRANIE V ĎALŠEJ 

VÁRKE.

INTELIGENTNÉ 

DOMÁCNOSTI SÚ SKVELÝM 

ASISTENTOM, KTORÝ 

VÁM VYČARÍ ÚSMEV 

NA TVÁRI A MOŽNO AJ 

VIETOR V PEŇAŽENKE.

MIROSLAV ILLÉŠ



18 19TOP APLIKÁCIE TOP APLIKÁCIE

INTELIGENTNÁ DOMÁCNOSŤ

dostatočne veľké a zmestí sa cez ne aj sveter alebo džínsy. Zároveň 
sú vybavené detskou poistkou, ktorá zabraňuje malým deťom, 
aby ich otvorili. Takéto práčky sú vybavené radom inteligentných
funkcií, ktoré môžete jednoducho spravovať pomocou aplikácie 
v smartfóne. Umožňujú nielen ľahko sledovať prací cyklus, ale tiež 
môžu upozorniť používateľa prostredníctvom smartfónu, tesne 
pred štartom ďalšieho pracieho cyklu. Ak teda chcete napr. iba vy-

plákať jemné tkaniny, máte možnosť v správnom čase pridať takéto 
kusy do práčky, ktorá vás na to vopred upozorní. Práčka disponuje 
funkciou SuperSpeed, ktorá je stelesnením inovácií a zvyšuje výkon, 
no zároveň šetrí čas a umožňuje dokonale vyprať bielizeň za menej 
ako hodinu. I táto novinka je plná najnovších technológií z oblasti 
prania a šetrenia energie, takéto druhy práčiek v tomto smere exce-
lujú. Trieda úspornosti je A+++.

Vysávač a inteligencia?
Možno tak inteligentné ruky ktoré ho držia! 
Nie nie, už aj vysávač môže byť inteligentný.

Spoločnosti ako Samsung alebo iRobot, majú vo svojom portfóliu veľmi výkonné robotic-
ké vysávače, ktoré sa postarajú o poriadok na vašich podlahách a kobercoch, aj keď ste vy 

mimo domova. Mobilná aplikácia umožňuje používateľom pripojiť vysávač k Wi-Fi 
a priamo cez aplikáciu nastaviť plán vysávania, jeho parametre, ovládať 

zariadenie na diaľku smartfónom a sledovať rôzne štatistiky, týkajúce sa 
vysávania. V aplikácii máte možnosť spraviť si plán vysávania na týž-

deň dopredu a všetko necháte na vysávač, ktorý sa bude podľa 
vašich zadaní riadiť už samostatne. Získate tak o hodinu viac času 
na rodinu, namiesto otravného vysávania.

Problémom robotických vysávačov sú schody, po ktorých 
vysávač chodiť nevie, ale zo schodov nespadne. Časom sa 
určite dočkáme riešenia aj pre toto obmedzenie. Robotické 
vysávače majú vynikajúci sací výkon a môžete sa  spoľahnúť 
na dobré výsledky, aj keď k dokonalosti ešte vedie dlhá cesta. 

Disponujú rôznymi novými technológiami a využívajú zabu-
dovanú kameru, ktorou snímajú svoje okolie. No nemapujú 

okolie len snímaním stropu, ale reálne zaznamenávajú objekty 
okolo seba. Svojím pohybom v miestnostiach si vysávač vytvára 

pomocou kamery a rôznych senzorov kompletnú mapu priestoru. 
Vďaka tomu presne vie, kde už bol a ktoré miesta ešte musí povysávať. 

K 100 % navigácii potrebuje vysávač kameru, a tak vysávanie v tme nie je úplne 
presné, no šero mu problémy nerobí. Takýto vysávač dokáže povysávať dom alebo byt 
s maximálnou rozlohou do 200 m2. Na jedno nabitie vydrží až 2 hodiny a ak sa pri zača-

tom vysávaní vybíja, ide sa 
sám nabiť a po doplnení 
potrebnej energie sa vráti 
na miesto, kde skončil
a pokračuje v činnosti.
Vysávač môžete ovládať
pomocou smartfónu, a to 
v rámci domácnosti, ale 
aj cez internet na diaľku.
Samozrejme, vysávač musí 
byť v dosahu Wi-Fi siete.
Keď vysávač niektorú 
miestnosť z nejakého 
dôvodu nepovysáva, infor-
muje o tom používateľa. 
A naopak, keď konkrétnu
miestnosť kompletne po-
vysáva, v pláne ju označí, 
aby ste mali informáciu, 
čo všetko je povysávané. 
Takže aj takýto výdobytok 
doby si môžete zaob-
starať a šetriť čas, alebo si 
jednoducho uľahčiť život.

Inteligentné auto 
a zrkadlo v domácnosti

Autá sú skvelým pomocníkom a ťažko si 
bez nich vieme predstaviť naše životy, ale 
čo keď im pridáme istú mieru inteligencie? 
Alebo im pridajme radšej doplnok, ktorý bude 
spravovať auto, ale i domácnosť. A to v jednodu-
chosti zrkadla, pri ktorom sa budete cítiť ako v budúcnosti.

Radosť z jazdy! A to doslova. Povieme si o súčasných možnostiach inteli-
gentných áut z portfólia BMW. Spomeňme modelový rad i3, ktorý má plne 
elektrický pohon, sám parkuje bez asistencie človeka, je nabitý najnovší-
mi technológiami, no a s doplnkom v podobe inteligentného zrkadla vo 
vašej domácnosti, budete ešte o krok vpred oproti bežným automobilom. 
Samozrejme aj domácnostiam. Inteligentné zrkadlo vám ponúka viac 
možností a okrem spravovania samotného auta dokáže riadiť takmer celú 
domácnosť. To vtedy, ak máte potrebné doplnky a bezdrôtové moduly
pripojené na vami určené elektrické súčasti a spotrebiče v domácnosti. 
V takto vybavenej domácnosti s riadiacou jednotkou v zrkadle od BMW 
si dokážete vytvoriť scény cez mobilnú aplikáciu a dať dokopy viac 
súčastí v potrebnej postupnosti a časovom harmonograme. A to všetko 
riadiť aj cez samotný smartfón. V zrkadle je zabudovaný špičkový softvér 
a zobrazujú sa na ňom informácie podobne ako na klasickom displeji. 
Po položení unikátneho kľúča od auta do špeciálnej poličky v spodnej časti 
zrkadla sa ihneď načítajú informácie o spotrebe batérií v aute, ostávajúcej 
kapacite batérií, celkovom stave automobilu a môžete si nastaviť plán
nabíjania. Možností je veľa. Takisto si môžete zadať trasu nasledujúcej 
cesty a pred odchodom sa vám zobrazia informácie o doprave, zápchach 
a pod. Samozrejme, keď je na vašej trase dlhšie zdržanie alebo obmedzenie, 
softvér prehodnotí trasu a upozorní vás, aby ste skôr vyrazili alebo zmenili 
pôvodnú trasu, a tak sa vyhli možnému meškaniu.

Inteligentné autá vyvíja a vyrába viac spoločností, takže sa ich 
schopnosti neustále posúvajú vpred. V niektorých prípadoch si môžete 
pripadať ako v sci-fi  fi lme, ale pokrok nezastavíte, doba ide jednoznačne 
týmto smerom. Aj spoločnosť Google má svoje inteligentné autá alebo skôr 
autonómne, ktoré dokonca už dlhšiu dobu jazdia po amerických cestách, 
a to úplne bez vodiča. Všetko riadi počítač, ktorý ale človek vymyslel.

JARNÉ UPRATOVANIE 
BUDE OPÄŤ 

INTELIGENTNEJŠIE

ČO TO VLASTNE ZNAMENÁ 
INTELIGENTNÁ DOMÁCNOSŤ AKO CELOK?

Vo vašej domácnosti môže byť takmer každá jedna 
elektrická súčasť, spotrebič pod kontrolou jedného 
systému (riadiacej jednotky), ktorý vy riadite 
a spravujete. A to všetko z pohodlia domova alebo 
na diaľku, cez mobilnú aplikáciu v smartfóne. Do-
stávate kompletné informácie o všetkom, čo máte 
k systému pripojené alebo dávate pokyny na diaľku, 
čo sa má u vás doma diať. V praxi to znamená, 
že môžete mať pod neustálou kontrolou kúrenie 
všetkých druhov od podlahového až po radiátory, 
klimatizáciu, zabezpečovací systém, prívod vody, 
spotrebiče, elektrické brány, zámky dverí, závlahový 
systém, kvetináče, starostlivosť o kvety, osvetlenie, 
alarm atď. Jednoducho povedané, všetko elektric-
ké, čo vás napadne. No ale aj mnoho „neelektric-
kých“ vecí sa dá vymeniť za elektricky ovládané. 
Veľkou výhodou takýchto systémov je bezpečnosť 
a prehľad o všetkom, čo sa vo vašej domácnosti 
deje. V neposlednom rade tieto doplnky kontro-
lujú aj spotrebu elektrickej energie, takže máte 
prehľad o tom, akú spotrebu majú vaše spotrebiče 
alebo cez ktorú zásuvku tečie nebezpečne vyso-
ký elektrický prúd, načo vás aplikácia upozorní 
a spotrebič po vašom povolení odstaví z prevádzky, 
aby sa nepoškodil. Môžete mať v domácnosti rôzne 
bezdrôtové snímače a senzory, ktoré zabezpečujú 
bezproblémový chod domácnosti a hlásia všetko, aj 
malé nebezpečenstvo, či už pri ochrane spotrebičov, 
ale najmä na ochranu ľudského života a samotné 
pohodlie. Možno vás napadne, že inteligentná 
domácnosť sa nedá urobiť dodatočne, lebo by ste 
museli ťahať káble a rozbíjať steny. Ale opak je 
pravdou. Niektoré systémy dostupné na našom 
trhu sú také prepracované, že každý jeden modul je 
bezdrôtový s neuveriteľným dosahom a taký malý, 
že ho zakomponujete aj do maličkého priestoru 
vo vypínači. To dáva možnosť aplikovať inteligent-
nú domácnosť takmer v každom byte či dome. 
Využitie inteligentnej domácnosti v spojení do scén, 
ktoré si sami jednoducho v aplikácii nastavujete 
a zoraďujete podľa času a vašej potreby, umožňuje 
jediným povelom spustiť celý rad systémov. Veď 
si len spravte predstavu o tom ako: Po príchode 
domov autom kamera zaregistruje vašu ŠPZ, zapne 
sa vonkajšie osvetlenie a otvorí sa brána do garáže. 
Následne sa zapne osvetlenie na chodbe a teplota 
v dome začne stúpať do nastavenej hodnoty. Napo-
kon sa zatiahnu žalúzie a spustí sa váš audiosystém 
s prednastavenou skladbou.

Toto je len jedna z tisícok možných kombinácií 
scén a nastaviť si ich môže každý podľa svojej po-
treby a podľa dostupnosti modulov v domácnosti. 
Budúcnosť ide jednoznačne týmto smerom a in-
ternet vecí je čoraz viac používaný každým z nás 
aj keď si to ani neuvedomujeme. Problémom môže 
byť akurát cena, ktorá je v niektorých prípadoch 
pomerne vysoká. Ale na oplátku dostanete kom-
plexného „domovníka a strážcu“ v elektronickej 
podobe. Takéto riešenia ponúkajú systémy Fibaro, 
Schneider Electric, iNels, ale i mnohé ďalšie.
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MPx. Fotí preto horšie? Určite 
nie, dávno je známy fakt, že 
kvalita fotografi e je závislá 
v prvom rade od optiky, sní-
mačov a až potom od rozlíšenia. 
Samsung pre S7 a S7 edge po-
užil rovnaký princíp zaostrenia 
ako je to u Canon zrkadloviek. 
Zaostrenie je preto rýchle 
a presné. Snímače majú väčšiu 
plochu ako v minulosti, a preto 
je vo fotke menej šumu. Vo 
výsledku si teda môžete dovoliť 
fotiť aj pri nízkej úrovni svetla, 
keď však vznikajú tie najzau-
jímavejšie fotografi e. Budú 
kvalitné, zaostrené a nebudú 
zašumené. Zadná kamera je 
navyše vybavená efektívnou 
stabilizáciou, a tak nebudete 
mať roztrasené videozábery 
alebo „máchnuté“ fotografi e. 
Predná kamera má rozlíšenie 
8 MPx, a to bude stačiť pre 
kvalitné selfi e. 

Batéria sa poriadne 
vylepšila

Používatelia telefónov Sam-
sung Galaxy S7 a S7 edge sa 
môžu spoľahnúť na to, že im 
telefón vydrží na batériu 
celý deň. Kapacita batérie 
v prípade Galaxy S7 je 3000 
mAh a v prípade Galaxy S7 
edge je to 3600 mAh. Navyše, 

operačným systémom je 
priamo po vybalení zo škatu-
le Android 6.0, ktorý pracuje
s elektrickou energiou veľmi 
efektívne a postupom času 
nastaví telefón na optimálnu 
prevádzku z hľadiska energe-
tických nárokov. Spoľahnúť sa 
tak môžete na dobu prevádzky
cez 30 hodín aj pri náročnejšom 
používaní. Na bežné použitie 
môžete počítať s takmer dvoj-
dňovou výdržou na batériu.

Vylepšilo sa aj nabíjanie baté-
rie hlavne čo sa týka rýchlosti 
nabitia. Stačí vám pár minút 
a telefón nabijete na kapaci-
tu, ktorá umožní prevádzku 
niekoľko hodín. Ak by ste to 
potrebovali, vždy môžete prejsť 
do stavu šetrenia elektrickej 
energie alebo extrémneho 
šetrenia energie a v kontakte 
ostanete aj pri veľmi nízkej 
kapacite batérie.

Rýchle nabíjanie sa týka 
drôtového ale aj bezdrôtového 
nabíjania. Na bezdrôtové nabí-
janie nepotrebujete dokupovať 
žiadny adaptér, všetko je integ-
rované do telefónu. Samsung 
pritom poskytuje viacero typov 
bezdrôtových nabíjačiek a exis-
tuje aj bezdrôtová batéria, ktorá 
má podobu ochranného puzdra.

Zakrivený 
displej a jeho 
softvér

Samsung vylepšil aj 
možnosť ako sa využíva 
zakrivená časť displeja 
na modeli Samsung Galaxy S7 
edge. Pohyb palca po pravej 
alebo ľavej časti displeja (to 
závisí od nastavení) vyvolá 
špeciálnu ponuku. Konštatu-
jeme, že vyvolanie tejto ponuky 
je pohodlnejšie ako v prípade 
modelu Galaxy S6 edge, resp. 
S6 edge PLUS. Z tejto ponu-
ky si jednak rýchlo vyberáte 
aplikácie, najčastejšie kontakty 
alebo je tu viacero možností 
na výber aktualít z webových 
stránok. Najviac sa nám ale 
páčila lišta s nástrojmi, medzi 
ktorými je naším favoritom 
pravítko a svietidlo. Naozaj 
šikovné a užitočné na meranie 
vzdialenosti alebo svietenie 
v tmavých priestoroch. 

Účinnejšie chladenie

Predchádzajúce telefóny sa 
pri vysokom zaťažení celkom 
zahrievali. Napr. pri dlhšom 
použití okuliarov pre virtuálnu 
realitu alebo hraní náročnej-
ších hier to bolo cítiť. Teraz 
použil Samsung účinnejšie 

chladenie, a preto je rozvod 
tepla efektívnejší a telefón sa
menej zahrieva. Pre hry použil
Samsung nový režim práce,
ktorý vás nebude vyrušovať 
upozorneniami a rovnako si 
môžete nastaviť kompromis 
medzi výkonom a spotrebova-
nou elektrinou. 

Celkovo sú Samsung Galaxy 
S7 edge a jeho „plochá“ verzia 
Galaxy S7 telefóny s vynika-
júcimi vlastnosťami. Výrobca
evidentne vypočul spätnú väz-
bu od používateľov a priniesol 
zlepšenie presne tam, kde sa to 
očakávalo.

SAMSUNG 
VYLEPŠIL AJ 

VYUŽITIE 
ZAKRIVENÉHO 

DISPEJA.

Vylepšený pocit z držania
telefónu v ruke

PPred rokom sa objavil Samsung Galaxy 
S6 edg6 edge a bol to prvý telefón, ktorý mal 
zakrivenývený displej na obidvoch stranách. 
Pôsobilo to zao zaujímavo, Samsung k tomu
pridal aj softvérovérovú výbavu na rýchly prí-
stup k najdôležitejšímjším kontaktom a neskôr 
k vybraným aplikáciám. Pm. Pravda však je, že 
tento telefón je na bočných hh hranách príliš
tenký a držanie v ruke môže byť pbyť pre niekoho 
menej príjemné. V prípade modelu Sau Samsung
Galaxy S7 edge sa mierne zakrivila aj zadzadná 
strana telefónu. Preto teraz telefón padne
do ruky ako uliaty a príjemne sa drží v ruke.

Rovnako má zakrivenie na zadnej strane 
aj telefón Samsung Galaxy S7, teda verzia
bez zakrivenia na displeji. Aj v tomto 
prípade je pocit z držania telefónu v ruke 

príjemný. A to sa počíta, veď telefón
držíte v ruke počas dňa veľmi 

často – údajne až 150-krát.

Konečne je späť
microSD karta

Je veľa ľudí, ktorí 
zatiaľ nepre-
padli ukladaniu
fotografi í či videí

na cloudové úložis-
ká ako je OneDrive,

Dropbox, Google 
Disk a pod. Vadí im 

na tom to, že neveria

súkromiu na takýchto online úložiskách, 
nemajú vždy internet, keď si chcú fotky 
pozrieť alebo im nepostačuje ich bezplatná 
kapacita. Dá sa prirodzene použiť model 
telefónu s vnútornou pamäťou 128 GB, ale 
jeho cena je vyššia ako v prípade 32 GB 
verzie a pre aktívneho videotvorcu by to aj 
tak časom nestačilo. Ideálna na ukladanie 
dát je tak microSD karta s poriadne veľkou 
kapacitou – aj 200 GB, ktorá sa predáva 
za prijateľnú cenu.

Model Samsung Galaxy S6 a S6 edge
nepodporoval microSD kartu, a to celkom 
vadilo niektorým používateľom. Práve 
pre nich je tu Samsung Galaxy S7 
a S7 edge, lebo tie obsahujú kom-
bibinovanú šachtu pre nanoSIM 
a micmicroSD kartu. Maximálna
podporovrovaná kapacita je 200 GB. 

Voda – to je uže už kamarát

Telefóny Samsung Galaxy axy S7 a S7 
edge prichádzajú so stupňom kom krytia 
IP68. To znamená, že majú úplnú onú odol-
nosť voči prachu alebo piesku a rovnakvnako
si poradia aj s polhodinovým ponorením m
do vody. Pripomíname, že musí ísť o sladkú ú
vodu, teda nie morskú alebo iný typ teku-
tiny. Netvrdíme, že krátkodobé ponorenie 
do inej tekutiny musí spôsobiť tomuto 
telefónu problém, ale garanciu na to na roz-
diel od polhodinového ponorenia do sladkej 
vody nemáte.

Na čo je takáto odolnosť dobrá? Asi 
nikto nebude zámerne ponárať svoj telefón
do vody. Ale stanú sa situácie, že telefón 

omylom spadne napr. 
do kaluže s vodou alebo

do bazéna. A vtedy takúto 
odolnosť oceníte. Rovnako sa

stane, že musíte telefonovať aj v daždi. Prísť 
o telefón len preto, že ste si chceli počas 
búrky overiť, či je doma všetko v poriadku 
určiurčite nikoho nepoteší. 

Fotoaparáparát sa tmy nebojí

Samsung sa naozaj nej nebál a pristúpil k od-
vážnemu kroku. Galaxy Sxy S7 a S7 edge má
nižšie rozlíšenie fotoaparátu, átu, ako je tomu 
v prípade modelu Galaxy S6. Je toe to „len“ 12

ONDREJ  MACKO

Samsung 
Galaxy S7 
a S7 edge

NAJLEPŠIE 
GALAXY 

TELEFÓNY, 
AKÉ TU BOLI

SAMSUNG STÁL PRED NEĽAHKOU ÚLOHOU. ČO PRINESIE JEHO 
VLAJKOVÁ LOĎ PRE ROK 2016? ČÍM VLASTNE V NOVOM MODELI 
ZAUJAŤ A ČO PODSTATNE VYLEPŠIŤ? NAKONIEC SA ROZHODOL 
SPRÁVNE – VOČI GALAXY S6 A S6 EDGE NEDOŠLO K DRAMATICKEJ 
ZMENE DIZAJNU, ALE VYLEPŠENIE SA KONALO PRESNE TAM, KDE 
TO POUŽÍVATELIA OČAKÁVALI.

S7 MÁ VEĽKOSŤ 
DISPLEJA 5,1,,, S7 EDGE 

MÁ DISPLEJ VÄČŠÍ 
A SÍCE 5,5,,.

SAMSUNG 

GALAXY S7 

ZVLÁDNE TRVALÉ 

PONORENIE 

DO SLADKEJ VODY 

NA 30 MINÚT.
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záberu 78° a rozlíšením 16 MPx. Druhá kamera je široko-
uhlá s nižším rozlíšením 8 MPx, ale uhlom záberu až 135°. 
Takto je možné odfotiť rôzne zábery, pričom širokouhlá 
kamera pomôže hlavne pri realizácii skupinových foto-
grafi í. 

Zo stránky farebných vyhotovení existuje niekoľko 
možností. Na Slovensko sa dostanú štyri farebné verzie 
– ružová, strieborná, zlatá a šedá. Na zadnej strane
telefónu sa nachádza hardvérové tlačidlo, ktoré slúži na 
zapínanie telefónu a zároveň je to aj snímač odtlačku
prsta. Nastavenie hlasitosti je však na boku telefónu.

K LG G5 potom ako príslušenstvo patrí 360° kamera 
načením LG360 so zabudovanou batériou a slotom s označ

oSD kartu. S touto kamerou sa viaže aj spolu-na microSD 
gle Street View. Ďalej sú to okuliare pre práca s Google S

VR 360, ktoré sa prepájajú s telefónom virtuálnu realitu VR 3
el. Nasleduje LG Rolling Bot, čo je LG G5 cez USB C kábel. N

ktorý premení vašu obývačku niečo ako rotujúci robot, ktorý
e vašu domácnosť a má na modernú herňu. Monitoruje va

žiť aj na to, aby sa po-pripojenie na Wi-Fi. Môžete ho použiť a
užiť ako diaľkové staral o domáce zvieratá. Tiež sa dá využiť a

ovládanie napr. na televízor. 

Zásadným rozširovacím modulom je LG CAM Plus,
ktorý prináša možnosť ovládania zoomu pomocou 
hardvérového tlačidla, jeho súčasťou je 1440 mAh batéria 
a telefón sa po jeho inštalácii lepšie drží v jednej ruke.
Tomu je aj prispôsobený materiál zadnej strany. Nasledu-
je LG Hi-Fi Plus, ktorý je vyrobený v spolupráci s fi rmou 
B&O Play a prispôsobený je na prehrávanie hudby cez
slúchadlá H3 od tejto fi rmy. Ide o digitálno-analógo-
vý prevodník so zabudovaným zosilňovačom. Jeho
súčasťou je nový 3,5 mm konektor optimalizovaný pre 
štandard Hi-Fi+ a digitálny prevodník (DAC) s možnos-
ťou vylepšenia nahrávok. LG Smart Controller je modul 
vytvorený v spolupráci s fi rmou Parrot a umožňuje 
ovládať cez mobilný telefón dron  od tejto fi rmy. Výhodou 
je, že takéto ovládanie zvládne bez rizika nehody aj 
bežný človek.

LG G5 je tak naozajstnou revolúciou v smartfónoch.
Prináša modularitu a s tým spojenú možnosť použí-
vateľskej výmeny batérie aj v kovovom unibody tele 
smartfónu. Ďalej sú to vynikajúce parametre smartfónu 
a elegantný dizajn. Uvidíme, ako sa tento koncept zapáči
zákazníkom. 
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Modulárny 
smartfón 
LG G5
VYMENITEĽNÁÁ BATÉÉÉRRRRIA 

V KOVOVOM TTTELE
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NAJREVOLUČNEJŠÍ 

TELEFÓN 
NA SVETE

KAMEROVÝ 
MODUL LG G5 

CAM PLUS

DVE KAMERY 
OCENÍTE HLAVNE PRI 
FOTENÍ SKUPINOVÝCH 

FOTOGRAFIÍ

SMARTFÓN LG GG55 PREDSTAAVVIVIV L JEHOHO 
VÝROBCA NA VÝÝSSTTAVE MWCWCC VV BARRCECELOLOOONNENN . 
STALO SA TAK SKKOORO V DIVVADAADA ELNONOM MM
ŠTÝLE, PRED PREEPPLNENÝMM OOOOBECEENSN TVTVVVOMOOO , 
V KTOROM NECHHÝÝBALI NOVOVININÁRI 
ANI OBCHODNÍ PPAARTNERI TETEEJJTO FIFIRMRMMY.Y.Y.Y. 

Neskôr po skončení celého kongresu viaceré 
médiá označili práve LG G5 za telefón, ktorý 
ukázal na tejto výstave najrevolučnejšiu 
zmenu. A je na tom časť pravdy, podozrievať 
napr. LG G5 z toho, že by bol inšpirovaný 
nejakou inou značkou, jednoducho neobstojí.
Jeho hlavnou prednosťou je totiž možnosť
vymeniť niektoré moduly a prispôsobiť si 
tak funkcie telefónu podľa toho, čo bude
používateľ potrebovať. Tieto moduly pritom
nepochádzajú len od LG. Tejto fi rme sa 
k spolupráci pri tvorbe tzv. LG priateľov (čo je 
pomenovanie nových modulov) podarilo do-
stať také zvučné mená ako B&O Play, Parrot 
a pod. Na vývoj LG priateľov fi rma organizuje 
už viacero vývojových konferencií a údajne
budú pribúdať ako huby po daždi. 

Poďme ale pekne poporiadku. Vo vnútri LG
G5 nájdete procesor Qualcomm Snapdragon 
820 a grafi cký čip Adreno 530, čo je momentál-
ne to najlepšie, čo si môžete vo svete Android 
telefónov zaobstarať. Procesoru sekunduje až 
4 GB RAM a 32 GB pamäte. Telefón je možné 
napriek tomu, že ide o kovové telo rozšíriť po-
mocou microSD karty. Telo telefónu je typu
unibody a vyzerá elegantne. Medzi modulmi, 
ktoré sa dajú ľahko vymeniť, nájdeme na 
prvom mieste batériu. Tá má kapacitu 2800 

mAh, čo môže byť na takto veľký telefón 
relatívne málo, ale batérií môžete mať viace-
ro, a tak vám telefón vydrží dlho. Batéria sa 
nabíja s podporou technológie Quick Charge 
3.0. Výrobca deklaruje, že rýchlosť nabíjania 
bude o 27 % vyššia v porovnaní s predchod-
com. Operačným systémom je Android 6.0 
Marshmallow a grafi cká nadstavba LG UX. 

Uhlopriečka displeja je 5,3 palca s vysokým
rozlíšením quad HD. Ide o typ 3D Arc Glass 
IPS Quantum displej, ktorý výborne vyzerá 
a mal by byť odolný proti poškodeniu. Displej
má novú vlastnosť Allways-On, teda na disp-
leji sa neustále zobrazuje napr. údaj o čase,
neprijatých hovoroch a pod. V tomto prípade
je zobrazovanie špecifi ckých údajov na men-
šom displeji umiestnenom vo vnútri veľkého
displeja. Pritom spotreba elektrickej energie
je len 0,8 % kapacity batérie za hodinu a svieti
len vyhradená časť displeja. Technológia 
denného režimu je ďalšou novinkou v displeji. 
Podsvietenie displeja sa mení podľa vonkaj-
šieho svetla, pričom neosvetľuje používateľa
v noci a na druhej strane na slnku dokáže
nastaviť jas až 850 nitov.

LG sa rozhodlo aj pre ďalší revolučný krok
a zabudovalo do telefónu dve kamery. Jedna
je pre štandardný kamerový pohľad s uhlom 

 SMARTFÓN LG G5 SPOLU SO SVOJIMI PRIATEĽMI

LG ROLLING BOT 
SA POSTARÁ O PSA 

AJ MAČKU, KEĎ 
NIE STE DOMA
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Sony Xperia M5
SUPER FOTOAPARÁT 
VO VODEODOLNOM TELE

HARDWARE

TELOM KLASIKA OD SONY, 
FUNKCIAMI MODERNÝ 

SMARTFÓN SÚČASNOSTI.

Klasika po vynovení

Keď sa pozrieme na telo tohto smartfónu, 
je vidno zabehnutý a rokmi overený dizajn 
od Sony. Tí, čo si naň zvykli, dostanú dobre 
známe ovládanie aj držanie v ruke. Niekomu 
však môže pripadať model M5 fádny, najmä ak 
si ho prezeráte v čiernej farbe. Naopak, veľmi 
dobre vynikne v bielej farbe a v zlate. Ženám
odporúčame predovšetkým zlatú farbu. Či sa 
bude hodiť ku kabelke? Keď prídete na to, čo 
všetko tento smartfón dokáže, zladenie s kabel-
kou prestane byť dôležité.

Hranica odolnosti

Skĺbenie tela, ktoré niečo vydrží a dobre vyzerá 
nie je jednoduché. M5 je vodeodolný a má cer-
tifi káciu IP65/68. Znamená to možnosť nechať 
telefón ponorený v sladkej vode v hĺbke 1,5 m 
po dobu 30 minút. Samozrejme, je aj prachu-
vzdorný. Pozor! Výrobca však na uplatnenie záru-
ky neodporúča telefón cielene ponárať a vždy 
ide iba o čistú vodu. Výrobca uzná iba reklamácie
spôsobené konštrukčnou chybou v prípade, že 
by telefón nevydržal bežné používanie napr. pri 
daždi. Nie je potrebné chrániť ani microUSB port
žiadnym krytom. Nabíjanie tak bude rovnako 
pohodlné ako pri bežných smartfónoch.

Výmena SIM karty a pamäťovej karty vyža-
duje odkrytie bočného krytu. Znamená to aj, 
že akumulátor sa nedá vymieňať. Tu výrobca 
nenechal nič na náhodu a pripravil telo, ktoré

by eliminovalo konštrukčné spoje a prienik
nežiaducich látok.

Mobilná kancelária

Telefón je veľmi tenký, 
a to pri 8 mm hrúbke

rozhodne pocítite.
Takisto má aj
akceptovateľ-
nú hmotnosť 
143 gramov. To
z neho robí dobre 

použiteľný telefón
na kancelárske účely.

Dá sa používať ako 

čítačka elektronických kníh, no rovnako dobre
zvládne všetky bežné činnosti. Napríklad prácu 
s kancelárskym balíkom, vybavovanie emailov
a tiež počúvanie hudby. Samozrejme, jeho
výkon je dimenzovaný vyššie, než len do úlo-
hy mobilnej kancelárie. Má totiž 8-jadrový 
procesor MediaTek Helio X10. Ak ste náhodou
doteraz týmto CPU neverili, Helio je úplne 
nový typ procesora. Je dostatočne výkonný
na hranie 3D hier a plnohodnotné využíva-
nie multimediálnych funkcií. Aj preto sa dá
s telefónom nakrúcať 4K video. Full HD displej 
na uhlopriečke 5 palcov vyzerá veľmi dobre. 
Sledovanie fi lmov na tomto displeji je naozaj 
rozdiel. Komu by nestačil 16 GB dátový priestor, 
môže do telefónu vložiť pamäťovú kartu, a to 
do kapacity 200 GB. Kapacita RAM je 3 GB, čo 
v praxi znamená rýchle reakcie, prepínanie 
aplikácií a rýchle spúšťanie hier.

Fotoaparát

Pýchou tohto modelu je fotoaparát, čo je
v prípade značky Sony už tradícia. Fotoaparát 
má rozlíšenie 21,5 MPx. Predný má rozlíšenie
13 MPx a aj tento podporuje HDR. Ďalšou špe-
ciálnou vlastnosťou je hybridné zaostrovanie. 
Poznáte pekne rozostrené fotky zo zrkadlo-
viek? Vďaka zaostrovaniu ich môžete vytvárať 
aj tu. Inak, rozlíšenie fotoaparátu umožňuje 
5-násobné priblíženie priamo v telefóne. Teda 
fotografi e budú ostré, ako bez priblíženia. No 
a pre úplnosť len dodávame, že hlavný fotoapa-
rát má aj optickú stabilizáciu a zaostrenie len 
za 0,25 sekundy. Video v rozlíšení 4K je naozaj 
použiteľné, dosahuje snímkovanie 30 fps.

Stamina

Alebo inak po slovensky povedané Výdrž. SonyVV
má jeden z najprepracovanejších režimov vý-
drže. Má viac režimov a je na vás, do akej hĺbky
nastavení pôjdete. Akumulátor s kapacitou 
2600 mAh vydrží dva dni pri režime STAMI-
NA. Vtedy sa pri nepoužívaní vypne displej, 
prerušia sa dátové spoje a šetrí sa energia.
Pokročilejší režim môže ísť ešte ďalej. Výraz-
nejšie obmedzíte funkcie, ktoré z mobilu robia
smartfón, ale dosiahnete výdrž v rádovo dňoch.

NOVÁ XPERIA M5 JE 
ROZHODNE PORIADNY 
TELEFÓN, PO KTOROM TÚŽIA 
MNOHÍ Z VÁS. KOMBINUJE 
V SEBE UŽITOČNÝ DIZAJN, 
ŠPIČKOVÉ TECHNOLÓGIE, 
A TO VŠETKO JE ZABALENÉ 
DO ODOLNÉHO TELA. KEĎ 
K TOMU PRIDÁME SUPER 
FOTOAPARÁT A PREDNÚ 
KAMERU S PODPOROU HDR, 
ZBYSTRÍTE POZORNOSŤ.  

SONY FOTIŤ VIE 

A UKAZUJE TO AJ 

NA FOTOAPARÁTOCH 

V SMARTFÓNOCH.

UŽITOČNÉ APLIKÁCIE

 VIETE, AKO BYŤ NA INTERNETE V BEZPEČÍ? ODBORNÍCI 
ODPORÚČAJÚ, ABY STE POUŽÍVALI PRE KAŽDÝ VÁŠ 
POUŽÍVATEĽSKÝ ÚČET UNIKÁTNE HESLO A ABY 
KAŽDÉ HESLO MALO MINIMÁLNE 12 ZNAKOV, 
NEDÁVALO ZMYSEL A BOLO KOMBINÁCIOU ČÍSEL, 
VEĽKÝCH A MALÝCH PÍSMEN A SYMBOLOV. TEÓRIA 
JE FAJN, PRAX JE VŠAK HORŠIA. TAKÉTO HESLO SI 
ZAPAMÄTÁTE JEDNO, MAXIMÁLNE DVE.

Písať si heslá na papierové
bločky taktiež nie je príliš bez-
pečné riešenie, a tak sa k slovu 
dostávajú aplikácie z kategórie 
„Správcovia hesiel“. Ich princíp 
spočíva v tom, že si zapamäta-
jú vaše heslá.

Vy ste heslo
Správcovia hesiel fungujú 
na jednoduchom koncepte. 
Vytvoríte si používateľské
konto, ktoré chráni jedno 
hlavné heslo – toto heslo by 
malo byť čo najzložitejšie,
pretože je kľúčom k celej vašej 
databáze. A zároveň je to
jediné heslo, ktoré si musíte 
naozaj zapamätať. Obnova 
hesla, akú ponúkajú bežné 
internetové služby, v tomto 
prípade nefunguje. Zabudne-
te heslo a máte smolu. Je to 
pomerne prísny systém a to o 
z toho dôvodu, aby nemohohli 
byť vaše dáta zneužité. J. Jedno
heslo, hoci je komplikokované, 
sa však dá zapamätaätať. Naozaj!

True Key ide o ko krok ďalej. 
Mottom tejto sluslužby je 
tvrdenie „Vy stste heslo“, a preto
sa do svojhoho používateľské-
ho konta ma môžete prihlásiť 
aj pomomocou odtlačku prsta,
nasnímnímaním tváre alebo po-
tvrdrdením z iného zariadenia. 
VoVoľba je na vás. V rámci prvé-

ho prihlasovania sa z nového
zariadenia musíte vždy zadať
heslo a svoju identitu potvrdiť 
druhým krokom – či už je to
vaša tvár, overenie emai-
lom alebo dôveryhodným 
zariadením. Avšak následne
si sami zvolíte, či chcete vždždy
zadávať aj heslo alebo pospostačí 
biometrická identifi kácácia. 
Prípadne skombinujeujete obe
formy.

V praxi to funguje vý-
borne a je fajn, že True Key
vás rozpozná bez ohľadu
na zariadenie. Napríklad, 
účet si vytvoríte na počítatači,
priradíte k nemu vašu tvtvár 
a True Key vás pomococou tváre
identifi kuje aj z Andndroid alebo 
iOS zariadenia. BeBez toho, aby 
ste museli niečočo nastavovať. 
A pokiaľ sa bobojíte, že niekto 
oklame apliplikáciu vašou
fotkou, mmôžete si nastaviť,
aby sa ha hlava musela v rámci
rozpopoznávania hýbať. Celý 
procroces trvá o niečo dlhšie, ale
v v praxi to funguje pomerne
d bdobre.

15 hesiel bezplatne 
Princíp správcov hesiel 
spočíva v tom, že automaticky 
zaznamenajú, keď sa prihlasu-
jete do služby, ktorá ešte nie 

jje uložená vo vašej databáze. 
Takisto zaznamenajú, keď si
meníte heslo a automaticky 
vám ponúknu aktualizáciu 
údajov. A vedia aj o tom, že si 
vytvárate nové používateľské
konto a pri tejto príležitosti 
vám ponúknu generátor
komplexných hesiel a údaje
následne uložia.

Vďaka tomu, že True Key 
môžete využívať na zariadenia 
so systémom Windows, OS
X, Android a iOS, budete mať
databázu so sebou takmer ne-
ustále. Zmeny sa automaticky 
synchronizujú, takže jedna úp-
rava n ta t lelefófóne sa a tuto tmatiic-
ky prejaví aj na spárovanom
tabtabletlete ae a popočítčítačiači J. Jednednoduoduchéché 
a praktické.

True Key takisto umožňuje
importovať heslá, ktoré máte 
uložené v prehliadači alebo 
z konkurenčných produktov.
A k dispozícii sú aj rozšírenia 
pre Google Chrome, Firefox
a Internet Explorer, ktoré
uľahčujú prihlasovanie sa 
do vašich účtov.

Služba neukladá iba vaše
heslá. Slúži aj ako zabezpe-
čený ukladací priestor pre
dôležité poznámky a identi-
fi kačné dokumenty, ako sú 
adresy, preukazy, platobné
karty atď. 

Službu True Key môžete
využívať bezplatne v základ-
nej verzii, ktorá je limitovaná 
na 15 uložených hesiel. Ne-
obmedzená prémiová verzia
je spoplatnená ročným po-
platkom vo výške 19,95 eura,
vďaka Slovak Telekomu ju
však môžete využívať polroka
úplne zadarmo.

Bližšie informácie hľadajte na
stránke www.topaplikacie.sk

True Key chráni vaše dáta
heslom, ktoré sa nedá obno-
viť. Nové prihlásenie musíte 
potvrdiť v dvoch krokoch

Do aplikácie sa prihlásite 
iba vašou tvárou

True Key
HESLÁ SI UŽ NEMUSÍTE
PAMÄTAŤ

PRÉMIOVÁ VERZIA 
PRE ZÁKAZNÍKOV 

SLOVAK TELEKOMU 
NA POLROKA ZADARMO

ROMAN KADLEC
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SKÔR AKO SA VYBERIETE Z DOMU, MÁME PRE 
VÁS NIEKOĽKO ODPORÚČANÍ:

 NABITE SI VÁŠ TELEFÓN ÚPLNE NA 100 %.

 VYSKÚŠAJTE SI, AKO FUNGUJÚ VAŠE 
APLIKÁCIE V OFF-LINE REŽIME. MÔŽE SA 
STAŤ, ŽE NA MIESTACH, KDE SA BUDETE 
POHYBOVAŤ, NEBUDETE MAŤ SIGNÁL.

 IDEÁLNE JE ZAPNÚŤ NA TELEFÓNE LETOVÝ 
REŽIM A POTOM SKÚSIŤ, AKO SA APLIKÁCIE 
SPRÁVAJÚ. STIAHNUTÝ OBSAH BY SA MAL 
NAČÍTAŤ AJ V TOMTO REŽIME. 

 AK BUDETE INTENZÍVNE VYUŽÍVAŤ GPS, 
POČÍTAJTE S TÝM, ŽE SMARTFÓN SA ĽAHŠIE 
VYBIJE. NA DLHŠIE TÚRY SI TAK ZOBERTE 
SO SEBOU AJ NABITÚ POWERBANKU.

      PÁR TIPOV PRED ODCHODOM
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GEOCACHING 
JE SÚČASNÝ FENOMÉN. 

ZAČAŤ MÔŽETE 
POKOJNE AJ NA ADRESE 
WWW.GEOCACHING.SK
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BEZ MOBILU 

UŽ ANI 
NA KROK



AAPPLLIKÁÁCCIIEE NA TURISTIKU

RUNTASTIC 
ALTIMETER 
& COMPASS

Mapy v telefóne sú fajn, no ak sa len 
tak túlate lúkami a chcete ísť podľa 
kompasu, táto aplikácia bude rovnako 
užitočná. Môžete na nej vidieť smer 
podľa kompasu, tiež aj západ a východ 
slnka a ďalšie užitočné informácie. 
Napríklad počasie, vďaka ktorému vás 
nezastihne silný vietor, blesky alebo 
iné vcelku predvídateľné stavy prírody. 
Okrem toho budete vidieť vaše GPS 
súradnice a na spríjemnenie je tu aj 
technicko-multimediálna funkcia. Mô-
žete totiž odfotiť váš aktuálny pohľad 
a zobraziť si aj aktuálnu výšku.

HORSKÁ 
ZÁCHRANNÁ 

SLUŽBA
Informačná aplikácia na vysokohorskú 
turistiku. Zobrazuje výstrahy, naprí-
klad pred lavínovým nebezpečenstvom 
a tiež má podporu pre nepočujúcich. 
Môžete udať svoju polohu, opis zrane-
nia a ďalšie informácie o sebe v textovej 
forme priamo do aplikácie. Môžete 
vďaka nej odosielať SMS s vašou GPS 
polohou alebo priamo vytočiť linku 
Horskej záchrannej služby. Súčasťou je 
aj obrazový sprievodca prvej pomoci. 
Je to výborné riešenie, najmä keď si 
predstavíte, že v strese zabudnete aj 
číslo na RZP.

TURISTA V MOBILU
Ide o aplikáciu na cestovanie po Českej 
republike. Známe miesta si môžete 
vybrať pri ceste autom alebo pešo. 
Dozviete sa o nich detaily, samozrejme 
aj cestu k nim a ako ďaleko je dané 
miesto. Hlavné rozdelenie je podľa kra-
jov, potom si môžete zobraziť pútnické 
miesta, pamiatky, ale aj iné body záuj-
mu. Napríklad hrady a zámky, jaskyne, 
múzeá a galérie, tiež aj hotely, penzióny, 
kaviarne a reštaurácie. Skrátka všetko, 
čo by ste mohli pri výlete potrebovať. 
Mapy obsahujú aj cyklotrasy, náučné 
a turistické chodníky alebo cesty vhod-
né pre in-line korčuliarov.

PODME VON! LITE
Verzia Lite nemá zásadné obmedzenia, 
potrebujete však internetové pripo-
jenie. V aplikácii nájdete rôzne body 
záujmu, turistické trasy ako aj aktuálne 
podujatia. Okrem toho je vhodná 
aj pre cyklistické a lyžiarske trasy 
alebo na geocaching. Aby ste nemali 
zaplnenú mapu bodmi záujmu, ktoré 
vás nezaujímajú, vyberáte si ich so 
zoznamom. Rozdelenie je na pamiatky, 
prírodné úkazy, stravovanie, ubyto-
vanie a ďalšie. No tiež môžete hľadať 
podľa udalostí. Teda nejaké športové 
podujatia, wellness, jarmoky a výstavy 
alebo iné kultúrne podujatia.

OFFLINE MAPS
Toto sú mapy celého sveta s možnosťou 
stiahnutia do telefónu. To sa rozhodne 
hodí, pretože aj keď budete mať v príro-
de signál, môže byť len slabý a môžete 
byť v pokrytí siete EDGE. Na mapy je 
vhodné mať lepší smartfón, inak sa dlh-
šie prekresľujú pri zmene mierky. Dajú 
sa vyhľadávať lokality podľa zadania 
adresy a čísla domu, podľa súradníc 
a zobrazia sa vám tu aj turistické 
miesta. Na použitie pre vybrané oblasti 
si treba pred cestou vždy overiť, čo 
všetko v danej krajine zobrazia. Ak po-
trebujete pokryť off -line väčšiu oblasť, 
môžete si stiahnuť niekoľko podkladov 
a pomenovať ich. Podobne ako pri 
Google Maps.

C:GEO
Ďalšia geocachingová aplikácia 
na vyhľadávanie kešiek, navyše 
spolupracuje s portálom Geocaching.
com. K dispozícii je živá mapa na sledo-
vanie stavu úkrytov a nových kešiek, 
môžete vyhľadávať úkryty najbližšie 
k vašej polohe a ukladať si zaujímavé 
do zoznamu. Ten neskôr môžete použiť 
na ich nájdenie. Pri každej z nich máte 
možnosť zobrazenia zložitosti pri 
hľadaní, terénu, vzdialenosti a tiež aj 
hodnotenia používateľmi. V detailoch 
si môžete pozrieť, ktoré sú vhodné 
napríklad na vychádzku so psom alebo 
pre tých, ktorí majú nejaké pohybové 
obmedzenia.

RUNTASTIC 
PEDOMETER 
STEP COUNT

Turistika je hlavne o chododení. Ak 
teda chcete vedieť, koľkoko kilometrov 
ste prešli a koľko krokokov ste sprp avili,
toto je veľmi dobrý pý pomocník. Mať 
túto aplikáciu v mmobile je užitočné
aj cez bežný pracacovný deň, ak teda 
nosíte mobil všvšade so sebou. Počíta 
aj dĺžku aktivt iivitty ta t kak isi ôžmôž tete
sledovať, kokoľko vám napríklad trval 
výstup a a koľko následný návrat. 
Vyskúšaúšať si ju môžete vo verzii 
zadararmo, , ktorá má všetko základ-
né vé v sebe. Verzia Pro zobrazuje
nanapríklad priemerný počet krokov 
a ďalšie prepočty. Výsledok sledo-
vania sa ukladá aj s informáciou 
o počasí a k tomu si môžete pridať,č í k t i ôž t id ť
na akom povrchu ste kráčali a cez 
systém emotikonov aj informáciu, 
ako ste sa cítili.

GEOCACHING
Najznámejšia aplikácia na vyhľaľadá-
vanie kešiek. Aplikácia obsahujujjej
obrovské množstvo kešiek a za zobra-
zuje ich na mape. Zvýrazňuňuje aj ich 
stupeň náročnosti pri hľaľadaní a veľ-
kosť. Pomôže to tak pri ri hľadaní aj
rozhodovaní sa, za ktottoroorou su sa va vybrybrať.ať. 
Celkom vhod príde ae aj informácia 
o teréne. Využiť juju môžete nielen vo 
svete, ale aj na SSlovensku, zastúpe-
ných je 185 krajrajín. S ostatnými po-
užívateľmi sisi môžete písať aj správy 
a požiadať ať ich napríklad o pomoc.
Grafi cky ky dobre zvládnutá aplikácia
vychádádza z portálu Geocaching.
com. mm I. I. Idedede vlavlavlastnstnstne oe oe o ofiofioficiciciálnálnálnu au au apliplipli-
kácáciu k tomuto webu a dokúpiť si
mmôžete prémiové funkcie, napríklad
na detailnejšie možnosti hľadania 
a previazanosť s informáciami uve-
deného portálu.

NÁJDI KOPEC
Situáciu, keď sa rozhliadate okololo
seba a netušíte, na čo sa vlastnnetne popo-
zeráte, pozná asi každý z vás.ás. Práve 
toto je aplikácia, ktorá vámm ukáže, čo 
vlastne máte pred sebou.u. Charak-
teristický názov hovorírí o kopcoch, 
na ktoré máte namierereerenýný fotfotoapoaparáarátt 
telefónu. Dozviete ssa nielen ich
názov a výšku, aleale aj ako ďaleko sú
od vás. Zmapovavaných je cez 240 tisíc
svetových vrcrchov a aplikácia fungu-
je aj v režimeme off -line. V rámci dopl-
nkovej výbýbavy má v sebe aj kompas.
Zaujímavavosťou je tiež zobrazenie 
informmácie, na akom kopci sa práve
nachhádhádhádzatzatzateee. IdeIdeIdeálnálnálneee, akakak sasasa ociociocitnetnetnetetete 
na a nejakom priestranstve a rozho-
ddujete sa, kam ďalej.

CG TRANSIT
Aplikácií na cestovné poriadky jeje 
neúrekom. Sú dokonca zadarmomo
a mnohé sa dajú použiť aj priariamo 
na webe v mobilnom zobrazazení. Táto 
aplikácia má vynikajúce rrozhranie,
keď dokážete behom nieniekoľkých 
sekúnd vyhľadávať rôzôzôznene komkombinbináciáciee 
spojov. Toto iné apliklikácie nemajú. 
Zobrazuje meškaninie vlakov a môžete
si dokúpiť rôzne e balíčky spojov. Na-
príklad pre SR R alebo Európu na jeden 
rok. Vtedy zíszískavate nielen vlaky
a autobusy,y, ale aj MHD. Samozrej-
me, dokupupovať si cestovné poriadky
môžete e podľa potreby. No balíčky sú 
lacnejejejejšiešiešie aaa mátmátmáte ze ze záruáruárukukuku pokpokpokrytrytrytiaiaia celcelcelejejej
repupubliky. Nikdy neviete, kam budete
cecestovať. Hľadať môžete podľa spojov, 
zastávok alebo na mape. Celkovo je to
špičková „appka“, za ktorú sa naozaj
oplatí zaplatiť.

DO KOSTOLA
Takáto špeciálna aplikácia exisixi tstustujjeje
aj pre návštevníkov kostola. a. Ak sa
chcete ísť pozrieť na omšušu a neviete
kedy sa koná, toto je najlajlepšia cesta 
na preverenie. V aplikiikáckáciiii sisi zadzadáteáte 
okruh v kilometrochoch na vyhľadanie 
najbližších kostoltolov. Tie sa zobrazia 
na mape a v zozzozname pod ňou sa 
ukážu časy, ky, kedked sy saa začíačínana omšomšaa.
Do kostolala sa môžete nechať aj
navigovavať alebo zobraziť o ňom ďal-
šie infonformácie. Aby ste sa náhodou
nepoepomýlili, je tu informácia o jazyku, 
v v ktorom sa omša bude konať.

TURISTICKÁ 
MAPA SR

Toto je špecializovaná mapapa na pe-
šiu turistiku s off -line rerežimom. Je tu 
možné aj vyhľadávaninie, n, o vtedy jy je 
potrebné internetovové pripojenie. Po-
čas túry si môžeteete nechať nahrávať 
vaše prejdené tré trasy. Tie budú potom
zakreslené doddo mo mapyapy aa vypvypočíočítajtajú sú saa
aj rôzne štaštatistiky. Samozrejmosťou
sú funkckcie, ako zobrazenie vašej 
polohyhy na mape, zobrazenie GPS
súrar dadnííc a n dadmorskkej ývý kšky. Na-
hrhraté trasy sa dajú odoslať na email 
a exportovať do formátov GPX

ý p y pa KML. Východiskové podklady pre 
mapy sú na základe OpenStreetMap.

POČÍTANIE KROKOV JE 
MOTIVUJÚCE. NAVYŠE 

BUDETE MAŤ PREHĽAD 
O TOM, AKÉ DLHÉ BOLI 

VAŠE VÝLETY.

NEVIETE, AKÝ VRCH 

JE PRED VAMI? 

NAMIERTE NAŇ 

FOTOAPARÁT S TOUTO 

APLIKÁCIOU 

A DOZVIETE SA TO.

ZA CESTOVNÉ 

PORIADKY 

V TEJTO APLIKÁCII 

RADI ZAPLATÍTE.
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MIROSLAV ILLÉŠTOP TV APLIKÁCIE

PRE VÁŠ TELEFÓN A TABLET

ÁNO, TELEVÍZOR V OBÝVAČKE 

S OHROMNOU UHLOPRIEČKOU JE PARÁDA, 

ALE DNEŠNÝ SVET JE UPONÁHĽANÝ 

A JE TREBA BYŤ MOBILNÝ. PRETO MÁME 

PRE VÁS PREHĽAD TÝCH NAJLEPŠÍCH 

TV APLIKÁCIÍ PRE VÁŠ SMARTFÓN ALEBO 

TABLET, NA SLEDOVANIE ŽIVÉHO VYSIELANIA, 

ALE AJ RÔZNYCH FILMOV A SERIÁLOV, KTORÉ 

BUDETE MAŤ NEUSTÁLE PRI SEBE. 

VEĎ, KTO NESLEDUJE DIANIE V TELEVÍZII, 

AKO BY ANI NEBOL A ČASTO NIE JE PRI 

DISKUSIÁCH V OBRAZE.

MAGIO GO PRE 
OPERAČNÝ SYSTÉM IOS 

JE TERAZ DOSTUPNÝ 
V NOVOM KRAJŠOM 

ŠATE.

APLIKÁCIE TYPU „GO“

MAGIO GO 
S VÝBORNOU 
PONUKOU 
PROGRAMOV

Mobilná aplikácia Magio Go, ponúka živé vysielanie až 50 TV 
kanálov v slušnej kvalite, a to všetko si môžete vychutnať kdekoľ-
vek a kedykoľvek na celom Slovensku. Bez obmedzení, stačí mať 
prístup na internet. A hoci by sa to mohlo zdať, tento internet 
vôbec nemusí byť za každú cenu vysokorýchlostný. Aplikácia má 
dobré riešenie a kvalitu obrazu si prispôsobujete vašej aktuálnej 
rýchlosti internetu. Prehrávaný obsah vám tak nebude sekať, čo sa 
pri sledovaní TV nepáči asi nikomu. Aplikácia ponúka 14-dňového 
sprievodcu programom a na prehľad o vysielaní postačí len apliká-
cia. Nájdete tu aj rodičovský zámok na ochranu pred neželaným
obsahom. Ak by vaše ratolesti dostali do rúk váš mobil, vami ur-
čený neželaný obsah sa im nespustí, pokiaľ im neprezradíte prísluš-

ný kód. Aplikácia umožňuje sledovať prihlásenému používa-
teľovi obsah a vysielanie až na troch zariadeniach súčasne

a nezávisle od programu. To znamená, že aj vaši blízki sa 
môžu prihlásiť pod vaším ID a sledovať celý obsah, ktorý 
máte predplatený. Cenovo máte na výber tri možnosti – 
balík 12 základných programov za 3,99 €/mesiac alebo 50 
programov za 5,99 €/mesiac, kde nájdete výborné stani-
ce ako je Discovery, Travel channel, pre fajnšmekrov 

TV Paprika a mnohé iné, pre každú generáciu. Posledná
možnosť je úplne zadarmo (50 programov) pre zákazníkov 

Telekomu s predplatenou televíziou Magio. A čo archív? Je tu 
a prináša priestor aj na 10 hodín nahrávok, parkovanie programov 

na neskoršie dopozeranie a prístup k 7-dňovému archívu pre 8 TV 
kanálov (Jednotka, Dvojka, Markíza, Doma, Dajto, JOJ, JOJ Plus 
a TA3). Použiteľná funkcia je aj zastavenie vysielaného programu 
alebo pretočenie živého vysielania dozadu – až o 90 minút. Takže sa 
vám už nestane, že nestihnete začiatok obľúbeného seriálu, Magio
vás vráti v čase. Dobrá správa pre užívateľov operačného systému 
iOS je, že Slovak Telekom ponúka úplne novú vylepšenú aplikáciu 
Magio GO pre túto platformu. Užívateľom prináša vyššiu stabilitu, 
ľahšiu ovládateľnosť a nový dizajn. Ak ste vlastníkom starej apliká-
cie stačí, ak si ju aktualizujete.

TOP APLIKÁCIE333333333000000000   

ZVÝHODNENÉ 

PREDPLATNÉ 

PRE ZÁKAZNÍKOV 

TELEKOMU
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TOP TV APLIKÁCIE

S HBO GO ZAŽIJETE 
TO NAJLEPŠIE 
ZO SÚČASNEJ 
KINEMATOGRAFIE

Tisíce hodín fi lmov a seriálov ponúka mobilná 
aplikácia známej televíznej stanice HBO. Nie je 
to síce živé vysielanie, ale prekážkou to nebude, 
keďže táto videotéka ponúka naozaj kvalitný ob-
sah a nasýti chute nejedného používateľa vďaka 
rôznorodému žánru. Sledovať tu môžete svetové 
tituly fi lmovej kinematografi e, množstvo seriálov,
aj zo samotnej produkcie HBO a v neposlednom 
rade je tu na výber aj dokumentárny obsah, roz-
právky a koncerty, čo nenájdete takmer v žiadnej 
obdobnej aplikácii. Nezabudlo sa ani na erotiku, 
čo zaujme nejedno mužské oko. V aplikácii HBO 
GO sú zaradené tituly, ktoré vysielalo HBO, HBO 
2, HBO Comedy, Cinemax, Cinemax 2. Aj keď je tu 
zo spomínaných staníc zaradený len obsah, pre 
ktorý televízia zakúpila špeciálne internetové 
práva, obavy z nedostatku mať netreba. Je tu viac 
ako 2000 hodín fi lmov a seriálov.

Celkový obsah je postupne obmieňaný. Staršie 
tituly, ktorým končia vysielacie práva sú postup-
ne vyraďované a nahrádzané novým obsahom. 
A tak si stačí stiahnuť aplikáciu, pohodlne sa
usadiť a užívať si svetovú kinematografi u. Skvelé 
fi lmové zážitky vás čakajú doma aj na cestách,
naozaj kdekoľvek. Stačí mať prístup k internetu. 
Vďaka použitej technológii (Smooth streaming), je 
aplikácia HBO GO schopná výslednú kvalitu pre-
hrávania prispôsobiť rýchlosti vášho internetové-
ho pripojenia. Najlepšia možná kvalita prehrá-
vania sa nastaví automaticky, po spustení vami 
vybraného obsahu a po cca 15 až 20 sekundách.

Ďalej máte možnosť pozrieť si naplánovaný
obsah, ktorý bude pridaný do služby už týždeň 
vopred. Aplikácia HBO GO je bezplatná, ale kom-
pletný obsah si musíte predplatiť. Jednoducho sa 

to dá u vášho poskytovateľa televízie, napríklad 
v Telekome to máte k televízii Magio s balíkom 
HBO za 2 eurá mesačne + prvé tri mesiace
zadarmo. Avšak je tu aj obsah bezplatný a do-
stupný ihneď po stiahnutí aplikácie. Ten ponúka 
dostatok seriálov, ukážok z fi lmov, ale i samotné 
fi lmy. Výhodou je, že HBO GO je lokalizovaná 
služba a ponúka minimálne české titulky, často
aj český dabing. Väčšia časť titulov v službe je 
dostupná aj v pôvodnom znení, čo ocenia hlavne 
diváci, ktorí sledujú fi lmy a seriály v origináli. 
HBO GO môžete súčasne sledovať na dvoch 
zariadeniach bez nutnosti sledovania totožného 
obsahu. Na jednom konte môžu byť prihlásené 
až 4 zariadenia, ktoré v aplikácii 
jednoducho manažujete.

HBO Go je príkladom, ako má 
vyzerať služba, ktorá chce ponúk-
nuť fi lmy, seriály a ďalší obsah aj 
mimo televízora. K dokonalosti 
má ešte ďaleko, ale ponuka je 
i tak výborná. Nájdete tu aj naj-
populárnejšie tituly súčasnosti –
Hra o tróny alebo Temný prípad. 
Oba seriály zároveň patria 
medzi najsledovanejšie na HBO 
GO a každú sezónu oslovia 
dvojnásobný počet divákov.
Najsledovanejšie seriály dopĺňa 
Až po uši, čo je seriál z českej 
produkcie a zároveň divácky 
najúspešnejší titul v histórii 
vysielania HBO.

p

HBO CHYSTÁ SPUSTIŤ 
OBJEDNÁVANIE SLUŽBY 

HBO GO AJ PRIAMO CEZ SVOJU 
WEBOVÚ STRÁNKU, NO 

ZATIAĽ NIE JE ZNÁMY TERMÍN

ANTIK TV GO – 
ŽIVÉ VYSIELANIE 
BEZ ZBYTOČNOSTÍ

Nebojte sa, nejde o vysielanie antických bájí, ale
o celkom slušnú a fungujúcu aplikáciu na online 
sledovanie televízií cez internet + niečo navyše. 
Opäť platí staré známe „kedykoľvek a kdekoľvek
vás napadne“, stačí mať prístup k internetu. Ako aj 
pri ostatných aplikáciách, aj tu si môžete nastaviť
manuálne kvalitu streamu, aby bol primeraný
rýchlosti vášho internetu a obraz nesekal. Antik
TV GO vám ponúka navyše okrem živého vysiela-
nia televízií (celkovo 58) aj živé vysielanie rádií, čo
je oproti konkurentom výhoda. No nájdete tu aj
široký výber archivovaných relácií na vybraných 
TV kanáloch. Nechýba ani archív fi lmov, kde si 

každý nájde to svoje. Opäť aj tu je v ponu-
ke aplikácie prehliadanie programového 
sprievodcu dostupných kanálov na dobu
14 dní dopredu. Aplikácia je jednoduchá, 
ako aj jej samotné používanie. Po stiahnutí 
z obchodu s aplikáciami je ihneď možné
sledovať živé vysielanie, ale len po dobu
15 minút bez registrácie a 30 minút 
po registrácii. Aj táto aplikácia je platená
a keď chcete sledovať online vysielanie 
natrvalo, tak si ho musíte zaplatiť na ob-
dobie, ktoré je v ponuke – 3 mesiace/7,50 €, 
6 mesiacov/14,40 € a 1 rok za 27,60 €.
Výhodou je to, že si celý prémiový obsah 
môžete najskôr zdarma vyskúšať a zaplatiť 
až potom, keď budete spokojní. Tak je to 
opäť na samotnom používateľovi, čo mu 
viac vyhovuje.

TABLETY A PC

JOJ ALEBO REKLAMA 
NEOPÚŠŤAJ NÁS
Konečne sme sa dostali aj k niečomu 
bezplatnému, ale za cenu našich nervov

a jednostrannosti. Ide v podstate o živé vysielanie televízií
JOJ, JOJ Plus a WAW. Aj tu platí, že vám nato postačí aplikácia 
v smartfóne alebo tablete, prístup na internet a beží úplne 
bez problémov. Cela aplikácia sa nesie v duchu jednoduchosti
a nemáte v nej žiadne funkcie navyše. V ponuke je živé vy-
sielanie a samozrejme archív relácií, seriálov a pod. Jediné, čo
môžete nastaviť, je označiť si seriál alebo reláciu hviezdičkou 
a pridať do obľúbených, aby ste to pri ďalšej návšteve ap-
likácie nemuseli vyhľadávať. Aplikácia aj jej obsah je úplne 
zadarmo, ale na druhej strane tu máte množstvo reklamy.
Čiže na sledovanie tejto aplikácie treba mať trpezlivosť. 
Je to jednoducho cena za bezplatné vysielanie.

NETFLIX ALEBO 
FENOMÉM ZAHRANIČIA 
DORAZIL UŽ AJ K NÁM

Videotéka plná svetových titulov a noviniek, má viac ako 57 miliónov pred-
platiteľov a tento rok zavítala aj na slovenský trh. Ponuka služby je pomer-
ne bohatá a nájdete v nej viacero seriálov a známych fi lmov, no slovenský 
a český obsah zatiaľ chýba, a to platí aj o lokalizácii služby. Zatiaľ tu nenáj-
dete v žiadnom obsahu české ani slovenské titulky, čo je škoda. Nefl ix ale má 
v pláne lokalizáciu určitého obsahu aj do viacerých jazykov vrátane sloven-
činy. Presný termín však nie je známy. Nateraz je aplikácia a všetky tituly len 
v cudzom jazyku, bez možnosti zmeny. Ponuka dostupných fi lmov a seriálov 
sa v jednotlivých krajinách líši, a to z dôvodu autorských práv, preto nie je 
úplne všetok obsah Netfl ixu dostupný pre Slovensko.

Netfl ix je samozrejme dostupný po celom svete, pomocou mobilnej 
aplikácie v smartfóne alebo tablete s prístupom na internet. Mal by osloviť 
najmä náročných divákov, ktorí sledujú fi lmy a seriály v pôvodnom zne-
ní. Za spomenutie stoja oceňované seriály Orange is the New Black alebo 
House of Cards. Netfl ix je, samozrejme, spoplatnený. Predplatné je možné 
aktivovať priamo v aplikácii. Filmy a seriály budete sledovať prvý mesiac 
bezplatne a výška predplatného na ďalšie obdobie sa odvíja od vybraného 
variantu, pričom poplatok sa pohybuje od 7,99 € do 11,99 € mesačne. V závis-
losti od vybraného variantu môžete Netfl ix sledovať na 4 zariadeniach naraz 
a v najvyššom rozlíšení 4K. Toto rozlíšenie však ponúkajú iba niektoré tituly. 
Netfl ix sa vo svete považuje za najväčšieho „zabijaka“ klasickej televízie.

VOYO ALEBO 
PREZLEČENÁ 
MARKÍZA

Aplikácia so službou VOYO predstavuje videoarchív 
plný seriálov, fi lmov, relácií, rôznych zábavných
show, spravodajstva a pod. z portfólia televízie 
Markíza. Aplikácia je na stiahnutie zadarmo, ale 
k trvalému prístupu treba predplatné vo výške 
5,99 € za mesiac. Na skúšku vhodnosti aplikácie 
a obsahu máte prvých 7 dní zadarmo. Po zaplatení 
získavate všetok prémiový obsah na dotyk smart-
fónu alebo tabletu. Stačí vám na to len mobilný in-
ternet alebo Wi-Fi a vychutnať si dobrý fi lm môžete 
kdekoľvek. Avšak, pri tejto službe nepostačí pomalší
internet, ako pri iných aplikáciách. VOYO si pýta 
vyššiu prenosovú rýchlosť. V ponuke nájdete okrem 
iného aj prémiový obsah fi lmov, ktoré ale treba
platiť samostatne aj pri aktívnom predplatnom. 
Cena za „zapožičanie“ jedného fi lmu sa pohybuje
od 0,95 € do 2,3 €. Aplikácia je celkovo jednoduchá,
rozdelená do prehľadných sekcií. Výhodou VOYO 
pre istú časť používateľov môže byť to, že niektoré 

obľúbené seriály z tvorby TV Markíza, 
napríklad Búrlivé víno, sa 
dajú pozrieť v predstihu

o jednu časť.

pre
ob
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Čo všetko sa naučím?

Alebo inak – oplatí sa mi používať 
smartfón pri výučbe alebo je to len
strata času? Vo väčšine prípadov je to 
užitočná vec, avšak všetko s mierou. 
Tak, ako je potrebné vystriedať
učebnicu projektorom alebo nakoniec 
perom a papierom, treba aj mobilný 
telefón brať ako pomocníka. Nie je 
náhradou za celý školský systém
a zavedené postupy či schválené 
učebnice. Z tých treba vychádzať
primárne. Smartfón je výborný vtedy,
ak sa potrebujete niečo naučiť alebo si 
zopakovať a o danej látke máte aspoň

predstavu. Podobne ako sa nebudete 
hádať s učiteľkou anglického jazyka,
keď vám Google Translator preloží 
nejakú frázu inak, než podľa vyuču-
júceho.

V každom prípade je smartfón
alebo tablet vhodný na opakovanie 
si učiva, namiesto nosenia mnohých 
papierov a textov. Ideálne na cestova-
nie do vlaku, na opakovanie alebo roz-
širovanie si slovnej zásoby cudzieho 
jazyka. Z telefónu je dobrý pomocník 
aj pri riešení logických hádaniek
v aplikáciách, ktoré udržiavajú bystrú
myseľ. Riešite logické úlohy a každý 
deň za ne získavate body. Ako pri všet-

kom, aj tu treba dbať na pravidelnosť 
a používať ich ak nie denne tak aspoň 
niekoľkokrát do týždňa.

Aké aplikácie sme vybrali?

Prinášame pre vás výber programov, 
ktoré sú vhodné na pravidelné použí-
vanie, na použitie „keby čosi“ alebo 
na zmysluplné vyplnenie voľného 
času. Vybrali sme tie najzaujímavej-
šie a dôležité aplikácie, ktoré určite 
využijete. A úprimne, takéto aplikácie 
využijú aj tí, čo už do školy nechodia. 
Na rozšírenie obzoru, zopakovanie
alebo len tak pre zábavu.

UNIVERSAL BOOK 
READER

Mať PDF dokumenty alebo súbory 
elektronických kníh je jedna vec, mať 
ich kde čítať je druhá. Táto super
aplikácia podporuje všetky najpoužíva-
nejšie formáty digitálneho textového 
obsahu. Všetko tak budete môcť triediť 
na virtuálnej polici v knižnici a mať 
svoje knihy, časopisy a PDF dokumenty 
na jednom mieste. Aplikácia podporuje 
pridávanie záložiek, prispôsobovanie 
textu, zvýrazňovanie, nočný režim číta-
nia a plno ďalších funkcií. Napríklad
aj vyhľadávanie v texte. S aplikáciou si
prečítate aj knihy nakúpené v sloven-
ských e-kníhkupectvách chránené
Adobe DRM. Opäť tak môžete mať aj 
platený obsah na jednom mieste. Dobre
vyzerá v telefóne aj na tablete.

NA ROZŠÍRENIE 

OBZORU, 

ZOPAKOVANIE 

ALEBO LEN TAK 

PRE ZÁBAVU.
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Vzdelávajte sa 
SO SMARTFÓNOM 
A TABLETOM

MICHAL REITER

MOBILNÝ TELEFÓN NEMUSÍ SLÚŽIŤ LEN 
NA ROZPTYĽOVANIE A NA ZÁBAVU. JE 

TO IDEÁLNY NÁSTROJ NA VYUČOVANIE. 
MÔŽETE HO POUŽIŤ V MNOHÝCH 

PRÍPADOCH UNIVERZÁLNEJŠIE AKO BEŽNÚ 
KNIHU ALEBO PAPIERE. JEDNAK MÁTE 
K DISPOZÍCII MALÉ ZARIADENIE, KTORÉ 

SA PRI CESTOVANÍ MHD DÁ POUŽIŤ EŠTE 
LEPŠIE AKO VEĽKÉ PAPIERE ALEBO ŤAŽKÉ 

KNIHY. NAVYŠE SI ĽAHKO ZOPAKUJETE 
ÚLOHY ALEBO LÁTKU AJ PRED SPANÍM. 
NEPOTREBUJETE DOKONCA ANI STOLNÚ 

LAMPU, ABY STE NA UČIVO VIDELI.

PERIODICKÁ 
TABUĽKA

Povinná, ale aj vskutku užitotočná vec 
pre školáka. Tabuľka prvkokov je inte-
raktívna a verzia pre smam tartfófóny niie 
je len statickou náhradadou papierovej 
verzie. Vidíte detaily oy o každom zo 118
známych prvkov, vlvlastnosti atómov,
termodynamické é vlastnosti, a to
všetko prehľadndne farebne odlíšené.
Farebné kombmbinácie charakterizujú 
skupiny prvkrvkov a v detailnom ná-
hľade je zozobrazená schéma elektró-
nového o obalu a atómové vlastnosti. 
Všetkyky detaily, ktoré máte v papiero-
vej tatatabuľbu ke e a ma noho é ďé ďalša šie,e, kttoréo é 
sa ta tam nezmestili, nájdete práve
tutu. Aj preto je vhodné si aplikáciu 
nainštalovať do mobilu a využívať
ju v elektronickej a tým rozšírenej 
forme.

EINSTEIN BRAIN 
TRAINER

Nádherná a motivujúca apliklikácia 
na to, aby ste každý deň rieriešili logické
úlohy. Môžete si vybrať úúlúlohhy s obb-
razcami alebo napríklalad matematic-
ké, či rôzne úlohy na za zapamätanie 
alebo doplňovanie úe údajov. Úlohy sú 
delené do skupín, n, napríklad vypraco-
vávanie rovníc, mc, matematické operácie
s číslami a ďalšalšie. Ďalšia sekcia je tvo-
rená úlohamami precvičujúcimi pamäť. 
Tak napríkríklad uvidíte tri osoby s ich
menami mi a v testovej otázke budete 
odpovevedať na niektorý parameter, na-
príklaklaad čd čo mo ala ktoto oboblečečenée é. Ú. Úloho y sy súú
naoaozaj komplexné, existuje špeciálna 
vverzia pre tablety s HD rozlíšením 
a celou aplikáciou vás sprevádza
postavička Einsteina.
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DUOLINGO
Výučba cudzích jazykov je populárna
záležitosť. Najmä ak dostanete apliká-
ciu, ktorá na to ide vždy inak alebo 
minimálne svojím vlastným spôsobom. 
Presne taká je Duolingo, ktorá má 
prepracovaný systém učenia jazykov
na základe rôznych lekcií. Nie je to len
o učení, zároveň zbierate bonusy, ktoré 
vás môžu motivovať. Tzv. XP získavate 
za plnenie lekcií a vyučovacích mate-
riálov a postupujete na ďalšiu úroveň. 
Princíp je podobný ako pri hraní hier 
a získavaní bodov. Zároveň môžete 
vidieť vaše XP body medzi priateľmi.
Na výber sú tematické okruhy, s ktorý-
mi sa stretávate každý deň. Napríklad
politika, čísla, počasie, miesta, veľkosti, 
príroda atď.

TED
Aplikácia TED nie je možno výuč-
bová v tom pravom zmysle. Možno,
že vám ani nepomôže v škole, no 
určite bude prospešná do života. TED 
je totiž prestížna značka konferencií, 
kde vystupujú šikovní ľudia. Lekári, 
podnikatelia aj celkom obyčajní 
chlapíci a ženy, ktorí majú svetu 
čo povedať. Aplikácia je tak sumá-
rom videí z konferencií TED v 90 
jazykoch. Pri videách sú aj titulky, 

v mnohých prípadoch nájdete aj 
SK a CZ verzie. Zaujímavosti 

si môžete  ukladať do zálo-
žiek na neskoršie pozre-
tie. Stiahnutím videa 
do režimu off -line ho 
môžete pozerať aj bez
pripojenia na internet 

alebo šetriť dáta, ak nie
ste práve na Wi-Fi.

WORLD 
COUNTRIES ON 

MAP
Kvíz so svetovými krajinami. 
Nielen kvíz vo forme otázok, ale 
aj vzdelávacia aplikácia. Aplikácia
podporuje až 43 jazykov. Jazyk sa 
nastaví automaticky podľa jazyka
v telefóne. Môžete sa priamo otes-
tovať a na výber je desať úrovní 
zložitosti. Podľa toho sú rozdelené 
aj regióny sveta. Prv, než začnete
hľadať jednotlivé krajiny na mape, 
môžete prejsť vzdelávaním 
a najprv sa to naučiť. Niektoré sú 
vskutku zložitejšie a možno budú 
známe len pre miestnych. Pri výuč-
be nebeží časový limit, pri tipovaní 
však áno a započítava sa do celého
skóre. Dosiahnuté výsledky môžete
zdieľať.

MOZGOŽRÚT
Aplikácia na pravidelné udržiava-
nie vášho mozgu v dobrej kondícii.
Na pohľad jednoduché úlohy, no zo 
začiatku dajú zabrať. Najmä ak sa 
snažíte čo najrýchlejšie odpovedať
na otázky. Tie nie sú len tak hocijaké
a obsahujú rôzne témy, napríklad
aj pravopisné cvičenia. Niektoré sú 
celkom dobré chytáky. Špecialitou 
sú potom vedomostné cvičenia, kde 
si najprv prečítate niečo povedzme 
z biológie a potom dostanete otázky
a bude treba na ne správne odpove-
dať. Skúšať sa môžete nechať aj z an-
glického jazyka a matematiky. Verte,
že zo začiatku sa trochu zapotíte aj 
pri násobilke a matematických ope-
ráciách do sto. Každý deň si splníte 
dávku úloh a získavate svoje skóre,
ktoré následne porovnáte 
s ostatnými priateľmi.

KHAN ACADEMY

Khanovu akadémiu poznáte z webu. Vzdelávanie cez 
počítač je vďaka tejto akadémii skutočne realitou. 
Teraz to platí aj pre mobilné smartfóny a tablety. Mô-
žete vyskúšať výučbu kdekoľvek a mať dosah na viac 
ako 10 000 vidí z rôznych oblastí. Zastúpené sú mate-
matika, ekonómia, história, fi nancie, veda a mnoho 
ďalších. Hlavné kategórie sa ďalej delia. Napríklad vo
vede nájdete biológiu, chémiu a fyziku a iné. Video-
kurzy sa dajú stiahnuť do telefónu na  použitie v reži-
me off -line. A takisto sa dajú sťahovať automaticky,
aby ste na to nemuseli myslieť a vaše zoznamy video-
kurzov sťahovať ručne. Pri videách nájdete aj ich
prepis. Ak sa vám ich teda nechce postupne prezerať, 
môžete si ich rýchlo prečítať. Prepis je robený presne 
podľa času videosekvencie. No a samozrejme, moti-
vačný faktor je pri učení veľmi dôležitý. Aj tu zbierate 
odznaky za absolvovanie vzdelávania.

INŠPIRATÍVNE, MOTIVUJÚCE, CHYTĽAVÉ A NÁPADITÉ.

DOKONALÁ 

NÁHRADA 

ZA PAPIEROVÝ 

ROZVRH 

HODÍN.

VODIČÁK
Aplikácia, ktorá vám pomôže prpre-
skúšať sa na základe pripravevených
testov. Testy sú špecializovavané pre 
skupiny A,B.  Obsahuje vševšetkých
35 variantov testovacíchch okruhov 
pre tieto skupiny. Môžôžete vyberať
náhodné testy a takiakisto sa pomo-
cou aplikácie na tettestesty py prippravravovaovať.
V databáze znaloalostí sú značky,
zákony, vyhlášáška aj modelové križo-
vatky. Počas s testovania si môžete
nechať mererať časový limit. Počas
vyplňovavania testov sa dá zobraziť 
okamžižité vyhodnotenie správnej
odpovovede. Zároveň tak máte pred-
stavavuvu, akako mo maloalo ririešeešenienie nana ototázkázkuu 
vyvyzerať. Netreba tak dodatočne 
hľadať správne riešenia a zároveň 
sa učíte.

MATURITA SK
Portál Zones SK má svoju vlastntnú
aplikáciu, kde nájdete všetko po pod-
statné pre maturitu. Čo to znznamená?
Napríklad 30 najčastejších h maturit-
ných otázok z maturitnýcýnýchh p dred-
metov, 24 oblastí a 710 t tém. Ideálne
je mať vlastnoručne ve vypracované 
otázky na maturitutu. No aplikácia je
vynikajúca v tom,m, že rapídne zmenší
počet papierov, kv, ktoré by ste museli 
so sebou nosiťsiť. Otázky z biológie, 
chémie, dejejepisu alebo napríklad 
angličtiny ny máte priamo v mobile. 
Môžete se sa tak postupne pripravovať, 
kdekoľoľvek máte práve chuť. A pre
tých,h,h, ktoktorírí sícsíce re radiadi číčítajtajú,ú, nono nienie popo-
vinnnú literatúru , je tu aj čitateľský 
ddenník.

HOW TO DRAW 
HORSES

Výstižný názov pre šikovnú apapliká-
ciu s návodom, ako nakresliťiť koňa.
Nemusíte chodiť na umeleceeckúckú škškoluolu 
ani si platiť hodiny výtvavarnej výchovy 
navyše. Na to, aby ste sasa naučili kresliť
rôzne typy koní, vystatačíte s touto ap-
likáciou. Pri každommm námnámeteete vividítdítee, akáaká 
náročná je kresba. a. Predloha sa postup-
ne vypĺňa a vy ešešte pred začatím vidíte, 
koľko bude na ja jej dokončenie potreb-
ných krokov. v. Pekná zábavka na dlhé 
chvíle, ideálálne na použitie s tabletom. 
Zabavíte de deti a zároveň sa možno poba-
víte aj vyvy na tom, ako bude podľa nich 
vyzerarať „„kôň“. A keďže sú v kníhkupep c-
tváchch aj špecializované knihy na výuč-
bu u kreslenia, toto je vhodný začiatok
aako si preveriť počiatočný záujem pred 
kúpou knihy.

WIKIPÉDIA
Encyklopédiu znalostí pozná každždý. 
Wikipédia má však aj svoju ofi ciciálnu 
aplikáciu. Ak sa na nej pohybubujete 
často, odporúčame ju vyskúšúšať a upred-
nostniť aj pred mobilnou veveverzirziouou 
v prehliadači. Môžete si ččítať články cez 
systém kariet, podobne ne ako v pre-
hliadači a mať ich tak k otvorených viac 
naraz. Texty sú zobrbrabrazenzené vé v HTHTML,ML,
teda je medzi nimimi prelinkovanie ako 
aj pri webovej veverzii. Nechýba 
titulný obrázokok a veľmi pre-
hľadne spracoacovaná forma
článkov. VyVynikajúci je
systém hľhľadania, ktorý 
poskytntne doplnkové
výrazyzyy prp e dané slovo. 
Ak ppotrebujete na Wi-
kipipédii niečo nájsť, toto 
jeje tá správna „appka“ 
do mobilu aj do tabletu.
Odporúčame.Od úč

VŠETKY 
ZNALOSTI 

WIKIPÉDIE 
V MOBILE?JEDNOZNAČNE!

ROZVRH HODÍN
Papierový rozvrh hodínín je

„out“. Dnes letí digigitálny 
rozvrh, často nana nepoz-
nanie od papipierového. 
Rozlišuje pápápárnyrny a a ne-ne
párny týžýždeň, môžete
si rozšíririť štandardne 

defi novované hodiny
a ich čačasčasovéové úsúsekyeky alaleboebo 

pridať vť vlastné poznámky.
Vynikajúúco nahradí papierový 

rozvrh najmä t tým, že obsahuje všetky
potrebné súčúčasti. Nie je to len obyčajná 
tabuľka so zo zápisom predmetov. Jednot-
livé predmdmety si môžete farebne odlíšiť, 
napísať ť meno vyučujúceho aj triedu, 
v ktorerejj sa prep dmet vyučy ujej . Každý ý
prededmet tak bude dobre viditeľný, špe-
ciaialitou je vlastný počet vyučovacích
hhodín na základe defi nície času
ich začiatku a konca.

LINGEA 
ANGLICKO-SLOVENSKÝ 

SLOVNÍK
Špičkový slovník do mobilu. Lingea má v zásáásobsobe ne nielielenen 
slovensko-anglický obojstranný slovník, al ale aj slovníky 
pre iné jazyky. Ak často vyhľadávate nejnejaké slovíčka, čítate
anglické knihy alebo noviny, oplatí sa sa mať túto aplikáciu 
nainštalovanú. Ide o off -line slovníkíníkk, taktakžeže nepnepotrotrebuebujetjete ie inn-
ternetové pripojenie. Máte možnožnosť obojstranného vyhľadá-
vania, tvaroslovného ako aj fonfonetického. Najmä fonetické
vyhľadávanie je vynikajúce, ae, ak ste nejaké slovíčko počuli
vysloviť, no neviete ako sasa píše. A je to veľmi dobre použiteľ-
ná funkcia. V programe me je prehľad frázových slovies, prehľad 
slovesného časovaniania a množstvo príkladov základnej
gramatiky. Obsahujhuje 44 000 fráz, prekladové vety so 64 000
prekladmi a ďalšil išie ro ízšíreniia. iNi je je t lo len boby jčaj ýný lslo ívníkk. 
Kto to s výučbočbou jazykov myslí vážne, je táto aplikácia
priam povinninná.

TOP APLIKÁCIE 3333333333333337777777777777777TOP APLIKÁCIE3333333336666666666   



APLIKÁCIE PRE ŽENY

YOUCAM 
MAKEUP

Patríte k ženám, ktoré si bez 
make-upu nevedia predstaviť 
svoj život? Alebo ste naopak 
nikdy farbičkám na tvár nepre-
padli a len by vás zaujímalo, ako 
by ste asi vyzerali, ak by si vás 
vzal do parády profesionálny 
vizážista? S aplikáciou YouCam 
Makeup môžete experimentovať 
so svojím vzhľadom z pohod-
lia vášho domova. A najlepšie 
na tom všetkom je, že vôbec 
nezáleží na tom, ako sa vyspíte – 
aj po prebdenej noci budete 
vyzerať skvele.

Aplikácia YouCam Makeup 
umožňuje pretvoriť vašu vizáž 
z už existujúcej fotografi e, 
prípadne sa môžete skrášľovať 
priamo v zábere vášho foto-
aparátu. Na výber máte hneď 
niekoľko predvolených „lookov“ 
alebo si môžete ďalšie modelové 
líčenia dodatočne stiahnuť. 
Väčšia zábava je však líčenie 
si sama navrhnúť a vyskúšať 
si všetko, na čo ste v reálnom 
živote nenabrali odvahu. Ex-
travagantné mihalnice, farebné 
očné tiene, žiarivé rúže, očné 
linky najrôznejších tvarov… 
Zmeniť si môžete dokonca aj 
vlasy, tvar obočia, farbu očí, 
prípadne si jedným kliknu-
tím vybieliť zuby, zmeniť 
farbu pleti, zmenšiť nos, 
zúžiť tvár, zväčšiť oči, 
ba aj odstrániť vačky 
pod nimi. Váš výsledný 
vzhľad už len dozdobíte 
okuliarmi a šperkami. 
Efekt pred a po úprave 
vás zaručene šokuje, ale 
najmä inšpiruje.

YOUCAM 
PERFECT

Funkčne veľmi podobnou zá-
bavkou je aj aplikácia YouCam 
Perfect. Tá vás však bezpro-
stredne po odfotení dokáže 
zmeniť na nepoznanie. Okrem 
toho, že na vás vyretušuje 
akékoľvek nedokonalosti, zvý-
razní tiež kontúry vašej tváre, 
dodá pleti potrebné opálenie či 
mladícky jas a farbu, prípadne 
vás v priebehu okamihu zbaví 
akné. Ak máte na fotografi i 
celú postavu, podľa potreby vás 
opticky zoštíhli, tým že vám 
predĺži trup i nohy. A ak ste sa 
náhodou na fotografi i zabudli 
usmievať, aplikácia vyrieši aj 
tento nedostatok. Na záver sa 
už nebudete stačiť diviť, kto 
na vás z vášho mobilu hľadí.

YOUCAM 
NAILS

Dokonale upravený zovňajšok 
nepokazí nič viac ako ohryzené 
nechty. Preto za ďalšiu podnet-
nú aplikáciu možno považovať 
YouCam Nails. Ide o akési virtu-
álne nechtové štúdio, v ktorom 
si vytvoríte celú manikúru 
úplne sami, a to za použitia 
rozmanitých farebných lakov 
rozličnej štruktúry a výsledné-
ho efektu. Nalakované nechty 
môžete ozvláštniť aplikova-
teľnými vzormi, nálepkami či 
šperkami. Vašim požiadavkám 
môžete prispôsobiť celkovú 
dĺžku nechtov, ako aj ich tvar. 
Všetko je len a len na vašej 
fantázii. Na výber máte tiež nie-
koľko typov vopred vytvorenej 
manikúry. Hotový dizajn nech-
tov si nakoniec môžete uložiť 
do svojho telefónu a v prípade 
potreby použiť ako predlohu 
pre svoju manikérku.

HAIR STYLE 
BY STEP

Vlasy sú korunou krásy každej 
ženy, či už ich má krátke alebo 
dlhé. Preto na ne netreba zabú-
dať. Vďaka nasledujúcim apliká-
ciám môžete vyzerať každý deň 
ako iná žena. 50 Cute Hairstyles, 
Beautiful Hairstyles alebo Hair 
Style by Step sú aplikácie, ktoré 
vám pomôžu rýchlo a jednodu-
cho vytvoriť účes, o akom ste 
doteraz možnože len snívali. 
Detailné koláže vás prevedú 
procesom tvorby účesu krok 
po kroku. Stačí sa len preklikať 
jednotlivými kategóriami 
ako sú vrkoče, drdoly, účesy 
s čelenkou, rybie či konské copy, 
takzvané buny, ba aj svadobné 
účesy a jeden si vybrať. To, ako 
budú vaše vlasy vyzerať dnešný 
deň, je len na vás a na vašej 
nálade.

MICHAELA ŠUTKOVÁ

KRÁSA

TOP APLIKÁCIE33333333333333338888888888888888888    

ROLA ŽENY JE ČASTOKRÁT NÁROČNÝ ŽIVOTNÝ ÚDEL, NO PREDOVŠETKÝM JEDINEČNÁ 
A DOBRODRUŽNÁ CESTA. KAŽDÁ Z NÁS CHCE VYZERAŤ PRÍŤAŽLIVO A PODĽA TOHO SA 
AJ CÍTIŤ. KAŽDÁ Z NÁS TÚŽI BYŤ OBDIVOVANÁ A OCEŇOVANÁ ZO STRANY OKOLIA. KAŽDÁ 
Z NÁS CHCE BYŤ ČO NAJLEPŠOU DCÉROU, PRIATEĽKOU, MANŽELKOU ČI MATKOU. AJ KEĎ 
SA TO NIEKEDY MÔŽE ZDAŤ BYŤ PRIAM NEMOŽNÉ A VYŽADUJE SI TO MNOŽSTVO ÚSILIA, 
VÝSLEDOK STOJÍ ZA TO. VĎAKA NASLEDUJÚCIM ŠTRNÁSTIM APLIKÁCIÁM MÔŽETE VO 
VÄČŠEJ MIERE NAHLIADNUŤ DO DOPOSIAĽ NEPREBÁDANÝCH VÔD ŽENSKÉHO SVETA, 
S NIEKTORÝMI SI UĽAHČÍTE KAŽDODENNÝ ŽIVOT, PRÍPADNE SA LEN ZABAVÍTE A PRÍDETE 
NA INÉ MYŠLIENKY. SKUTOČNOSŤ JE VŠAK TAKÁ, ŽE BYŤ ŽENOU JE ÚŽASNÉ.

TOP aplikácie
pre ženy

VŠETKO 

POTREBNÉ 

ZO SVETA ŽIEN 

MÔŽETE MAŤ ODTERAZ 

VO SVOJOM 

TELEFÓNE

TOP APLIKÁCIE 333399999
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CLOSFY

Je váš šatník prepchatý 
vecami, no každé ráno 
máte aj tak pocit, že 
si nemáte čo obliecť? 
Zrejme to má na svedomí 
nesprávna organizá-
cia vášho oblečenia. 
Odteraz môžete celý svoj 
šatník uložiť do svojho 
telefónu. S aplikáciou 
Closfy si môžete každý 
kus oblečenia odfotiť 
a následne zatriediť 
do prislúchajúcich 
kategórií podľa ročného 
obdobia, udalosti či typu 
využitia. Fotografi e 
vašich úlovkov si potom 
môžete kedykoľvek nájsť, 
prípadne skombinovať 
do sezónnych outfi tov, 
ku ktorým sa vždy môže-
te vrátiť a vylepšiť ich.

Ak máte pred sebou 
dôležitú udalosť, na ktorú 
sa musíte dôkladne 
prichystať, váš dokonalý 
outfi t si môžete uložiť 
ako pripomienku v kalen-
dári na daný deň. Vďaka 
aplikácii Closfy vám viac 
nehrozí, že zabudnete 
na svoje obľúbené šaty 
a v skrini ich nájdete 
založené až vtedy, keď sa 
do nich nezmestíte. A ak 
náhodou pochybujete 
o tom, či vám farba vašej 
blúzky, či strih vášho 
kabáta naozaj pristanú, 
objasní vám to prilože-
ná farebná typológia 
a morfológia. V prípade, 
že by ste chceli poznať 
názor na vás vkus a štýl 
odievania zo strany 
profesionála, za 
príplatok sa k vašim 
outfi tom vyjadrí 
reálny stylista.

PHOTOPOSES

To by sme neboli my, 
ženy, kebyže sa nera-
dy prekrúcame pred 
zrkadlom či hľadáčikom 
foto aparátu, a to najmä 
vtedy, keď telefón drží 
v rukách naša milovaná 
polovička. Na to, aby 
krása každej ženy vy-
nikla čo najlepšie, stačí 
sa inšpirovať aplikáciou 
PhotoPoses, ktorá vám 
našepká, ako sa pred 
dvorným fotografom 
správne postaviť a akú 
pozíciu zaujať. Nasledo-
vaním zrozumiteľných 
skíc rozdelených 
do kategórií podľa toho, 
či sa fotíte sami alebo 
s vašou láskou či deťmi, 
prípadne či ide o por-
tréty, fotky v plavkách 
či zábery s erotickým 
podtónom docielite, že 
výsledok fotenia bude 
vyzerať skutočne výbor-
ne. Tak čo, ktorú pozíciu 
najbližšie zaujmete vy?

RETRICA

Aj keď Retrica nie je 
aplikácia, ktorá nadchne 
výlučne len ženské 
pokolenie, je zrejmé, že 
práve tu nájde najväčšiu 
mieru využitia. S touto 
aplikáciou si vytvoríte 
jedinečné selfi e sama 
alebo s vašimi priateľmi 
v priebehu niekoľkých 
minút. Na výber máte 
hneď niekoľko zaují-
mavých efektov, fi ltrov 
a rámikov, ktoré si môžete 
aplikovať na fotku ešte 
pred samotným zosní-
maním. Súčasťou apliká-
cie sú tiež koláže s rôz-
nym počtom obrázkov, pri 
tvorbe ktorých zažijete 
kopec zábavy. Fotoaparát 
vás totiž zosníma podľa 
počtu vybraných snímok 
hneď za sebou v sekun-
dových intervaloch. 
Nakoniec je len na vás, 
pre čo sa rozhodnete. No 
už teraz je jasné, že pri 
pohľade na fotky zachy-
tené aplikáciou Retrica sa 
vám aj s odstupom času 
objaví na tvári nostalgic-
ký úsmev.

BYE BYE 
CELLULITE

Aj keď celulitída nie je 
problémom výlučne 
žien, práve s nimi sa 
spája najčastejšie. 
O príčinách vzniku „po-
marančovej“ kože kolu-
jú mnohé mýty, ktoré 
vám potvrdí, vyvráti či 
objasní práve aplikácia 
Bye Bye Cellulite. Čo je 
však najpodstatnejšie, 
názorne vám ukáže 
prostredníctvom 
animovaných obráz-
kov nenáročné, no 
účinné cviky, ktorých 
každodenné vytrvalé 
opakovanie podľa 
stanoveného rozpisu 
aspoň po dobu jedného 
mesiaca v spojení so 
zdravším jedálničkom 
bude mať za následok 
vašu krajšiu a pevnej-
šiu postavu. Tak čo, 
pustíte sa aj vy do boja 
s nepriateľkou-celuli-
tídou?

Menštruačný 
KALENDÁR

V mobile každej ženy 
zrejme nesmie chý-
bať ani menštruačný 
kalendár. „Svoje dni“ si 
viac nemusíte krúž-
kovať a prácne počítať. 
Menštruačný kalendár 
s milým zvieratkom 
na úvod vás informuje 
o všetkom podstatnom, 
na čo by ste nemali 
počas každého mesiaca 
zabudnúť, sám. Stačí, ak 
zadáte dátum vašej po-
slednej menštruácie, ob-
vyklú dĺžku jej trvania, 
ako aj priemerný cyklus. 
Zo zadaných údajov si 
následne kalendár od-
vodí, kedy máte plodné 
a neplodné dni, kedy je 
šanca otehotnieť naj-
vyššia a naopak, kedy je 
táto možnosť minimál-
na. Kalendár vám tiež 
nezabudne pripomenúť 
blížiaci sa deň ďalšej 
menštruácie, prípadne 
si v aplikácii môžete 
nastaviť zvukovú 

pripomienku na užitie 
antikoncepčnej 

tabletky. Vďaka 
tomu, že kalendár 
poskytuje priestor 
na zaznamenáva-
nie nálad a symp-

tómov spájajúcich 
sa s menštruáciou, 

sa táto aplikácia stáva 
užitočným východis-

kovým zdrojom pre 
vášho gynekológa.

I’M 
EXPECTING

Obľúbenou aplikáciou 
všetkých budúcich 
mamičiek je služba I’m 
Expecting. Ide o ap-
likáciu, ktorá vás bude 
sprevádzať týždeň čo 
týždeň počas celého 
obdobia vášho tehoten-
stva. Po zadaní dátumu 
očakávaného narodenia 
vášho dieťatka vás bude 
aplikácia priebežne in-
formovať o predpoklada-
nom vývoji a aktuálnej 
veľkosti vášho bábätka, 
priblíži vám tiež proces 
premeny vášho tela, pri-
pomenie vám potrebné 
vyšetrenia, ktoré by ste 
nemali počas deviatich 
mesiacov gravidity 
zabudnúť absolvovať. 
V aplikácii I’m Expecting 
si kontinuálne môžete 
zaznamenávať a kon-
trolovať vašu váhu, 
porovnávať symptómy, 
čítať zaujímavé články, 
nasledovať odporúčané 
tipy a cvičenia, prípadne 
zdieľať svoje názory 
či obavy s ostatnými 
mamičkami po celom 
svete v na to určených 
diskusiách.

PREGNANCY 
WORKOUTS

Nezaháľajte ani počas 
vášho tehotenstva! 
Aplikácia Pregnancy 
Workouts udrží vo forme 
každú budúcu mamičku. 
Jednotlivé cviky sú roz-
delené podľa náročnosti 
do troch trimestrov. Tie 
sa ďalej delia do piatich 
20-minútových cyklov. 
Sústava jednoduchších 
i fyzicky ťažších cvikov 
sa odvíja od pokročilosti 
gravidity. Tak prečo si 
nezacvičiť! 

Za plnú verziu cvikov 
si niekoľko eur priplatíte.

BABY 
MONITOR

Zrejme sa vám už 
stalo, že vás sklamala 
technika. Vaše bábätko 
zaspalo a čas, ktorý ste 
chceli využiť na oddych 
či upratanie domácnosti 
ste strávili nabíjaním 
či hľadaním nových 
bateriek do detských 
vysielačiek. V takomto 
prípade vás odteraz 
zachráni aplikácia Baby 
monitor. Budete k nej po-
trebovať jeden smartfón 
navyše, ktorý umiestnite 
neďaleko vašej ratolesti. 
V aplikácii zadáte svoje 
telefónne číslo, nastavíte 
citlivosť snímania zvuku, 
ako aj časové rozpätie, 
po prekročení ktorých 
vás aplikácia automatic-
ky upozorní telefonátom 
na to, že sa vaše dieťatko 
zobudilo.

SHOPPING 
LIST

Aj tej najlepšej 
manažérke v domác-
nosti sa občas stane, 
že niečo zabudne. 
Hrach do polievky, 
ceruzky pre deti či 
penu na holenie pre 
manžela… S nákup-
ným lístkom vo 
vašom mobile sa viac 
nebudete musieť 
rozpamätávať platiac 
pri pokladni v obcho-
de, či máte nakúpené 
všetko potrebné. 
Problém nastane len 
vtedy, ak necháte 
váš telefón omylom 
doma.

V aplikácii 
Shopping list si 
podľa potreby môžete 
vytvoriť prehľadné 
priečinky podľa toho, 
kam potrebujete zájsť 
či už sú to potraviny, 
drogéria, papier-
nictvo, alebo obuv. 
Zoznam s nákupom 
si urobíte skutočne 
rýchlo. Buď si ho 
klasicky napíšete 
alebo použijete 
hlasové vyhľadávanie, 
prípadne si oske-
nujete čiarový kód 
priamo z tovaru. Naj-
dôležitejšie položky 
si môžete v aplikácii 
zvýrazniť farebne 
a po ich zakúpení si 
ich odškrtnúť. S ap-
likáciou Shopping 
list vždy donesiete 
domov všetko, čo ste 
pôvodne aj chceli.

SCHOOL OF 
DRIVING

A na záver niečo 
na odreagovanie. Nie 
nadarmo sa hovorí 
o ženách, že sú pod-
statne horšie šoférky 
ako muži. Samozrejme, 
neplatí to vo všetkých 
prípadoch, ale je to, 
žiaľ, tak. Mužom to ide 
ľahšie, takpovediac 
automaticky. Pre 
nesmelé vodičky 
je tu hra School of 
Driving, s ktorou si 
oprášite vaše vedo-
mosti z autoškoly 
a overíte si ich priamo 
v premávke, aj keď len 
virtuálnej. Po tom, čo 
si zvolíte farbu vášho 
auta môžete vyraziť 
na cestu. Ľavou rukou 
točíte volantom a vy-
hadzujete smerovky, 
pravou rukou stláčate 
plyn a brzdu, prípadne 
radíte spiatočku. Prin-
cípom hry je naučiť 
sa predvídať situáciu 
na ceste, sledovať 
vozidlá okolo seba a sa-
mozrejme dodržiavať 
predpisy a značenie. 
Každý level končí vyda-
reným zaparkovaním 
automobilu, v opačnom 
prípade zrážkou či vy-
bočením z cesty. Okrem 
vodičských zručností 
vás aplikácia School 
of Driving vycvičí vo 
vytrvalosti, trpezlivosti 
alebo ju nakoniec na-
zlostene a so šomraním 
vypnete, no určite sa 
k nej raz vrátite.

ŠTÝL MATERSTVOZDRAVIE VYCHYTÁVKY

     A NAKONIEC

 MAJTE
„SVOJE DNI,, 
VŽDY POD KONTROLOU

AJ Z VÁS 

SA MÔŽE STAŤ 

V OKAMIHU 

MODELKA

TOP APLIKÁCIE
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APLIKÁCIE PRE ANDROID WEAR

Hodinky so systémom Android Wear prešli
počas posledných dvoch rokov výraznými 
zmenami a vylepšeniami. Hoci sa hardvéro-
vý základ hodiniek prakticky nemenil a ne-
zlepšoval, Google pracoval na zdokonaľova-
ní platformy optimalizovaním samotného
softvéru. Vďaka tomu dokážu inteligentné 
hodinky dnes fungovať v šetriacom režime,
keď neustále zobrazujú čas, dajú sa ovládať 
jednou rukou iba pohybovými gestami 
a vo vybraných prípadoch môžete využiť 
zabudovaný reproduktor k tomu, aby ste 
uskutočnili telefonický hovor. V tomto
prípade stále platí, že hodinky musia byť 
pripojené k telefónu pomocou rozhrania
Bluetooth, eventuálne vedia medzi sebou 
komunikovať aj na diaľku, pomocou Wi-Fi.

Na rozdiel od smartfónu, bez inteligent-
ných hodiniek sa zatiaľ zaobídete. Toto
zariadenie si nekúpite kvôli tomu, že ho 

potrebujete k životu. Nie, nepotrebujete 
ho. Je však šikovným pomocníkom, ktorý 
je v niektorých situáciách prínosom. Ak 
nemáte po ruke smartfón a niekto vám
volá, hodinky vám povedia, o koho ide. 
To isté platí aj pre mnohé komunikačné 
aplikácie. Hodinky nielen zobrazujú správy, 
umožňujú aj priamo odpovedať. Diktova-
ním v slovenčine. Nič prevratné, avšak keď 
si na tieto funkcie zvyknete, oceníte ich.
A ako sme spomínali v úvode, hodinky so
systémom Android Wear už dokážu neus-
tále zobrazovať čas, čo bola jedna z funkcií,
ktoré im boli v minulosti vytýkané. Druhú 
najčastejšiu pripomienku – výdrž batérie, 
však zatiaľ výrobcovia nedokázali vyriešiť 
a ešte si asi pár rokov počkáme, kým si 
nebudeme musieť nabíjať inteligentné
hodinky každý druhý deň.

Aplikácie 
pre vaše hodinky

ČO MAJÚ SPOLOČNÉ 
INTELIGENTNÉ HODINKY 

A SMARTFÓNY? MOBILNÉ 
APLIKÁCIE. KNIŽNICA 

„APPIEK„ PRE TELEFÓNY 
JE BOHATŠIA, AVŠAK 

POČET NÁSTROJOV, KTORÉ 
SI MÔŽETE NAINŠTALOVAŤ 

DO HODINIEK, NEUSTÁLE 
STÚPA. VYBRALI SME 
TIE NAJLEPŠIE, KTORÉ 

BY NEMALI CHÝBAŤ 
NA VAŠOM ZÁPÄSTÍ.

Môžeme polemizovať, či v dnešnej dobe potrebu-
jeme hodinky, ktoré slúžia ako diaľkové ovládanie 
telefónu. Smartfón máme veľmi často v rukách, 
niekto by mohol povedať, že stále. Je to však 
o spôsobe používania a inteligentné hodinky môžu 
návyky trochu upraviť. Faktom je, že mnohokrát 
vyťahujeme telefón z vrecka len kvôli pípajúcej 
notifi kácii. Tú si skontrolujete aj pomocou hodi-
niek a smartfón môže ostať v nohaviciach.

Hodinky chcú osloviť používateľov aj fi tness 
funkciami. Počítajú kroky a vybrané modely majú 
v sebe zabudovaný aj senzor srdcového tepu. 
Vďaka tomu dokážu určiť, aký tep ste mali počas 
cvičenia a tento údaj doplnia množstvom ďalších 
informácií. Ako dlho ste cvičili, aká bola vaša 
priemerná rýchlosť v prípade, že ste behali 
a ak si manuálne aktivujete meranie aktivity, 
aplikácia vám zobrazí aj vašu trasu na mape. 
Hodinky vás takisto popoženú, aby ste sa 
poprechádzali, ak dlho sedíte. Samozrejme, 
iba vďaka tomu, že máte hodinky na ruke, 
neschudnete. Vždy je to o vôli a osobnom 
prístupe každého z nás. Minimálne si však 
viete skontrolovať, nakoľko aktívni ste boli 
počas dňa a na základe toho sa rozhodnúť, či sa 
domov prejdete alebo budete cestovať autobusom 
kvôli 2 či 3 zastávkam. 

ROMAN KADLEC

POMOCOU ŠPECIÁLNEJ 
FUNKCIE TOGETHER 
MÔŽETE SPÁROVAŤ 

DVOJE RÔZNYCH 
HODINIEK, KTORÉ 

MÔŽU MEDZI SEBOU 
KOMUNIKOVAŤ. JE TO 
POMERNE ZÁBAVNÁ 
FUNKCIA NA VYUŽITIE 

S PRIATEĽMI

IBA VĎAKA TOMU, ŽE MÁTE 
HODINKY NA RUKE, 

NESCHUDNETE. MINIMÁLNE SI 
VŠAK VIETE SKONTROLOVAŤ, 
NAKOĽKO AKTÍVNI STE BOLI 

POČAS DŇA

SYSTÉMOVÉ 
APLIKÁCIE, 
KTORÉ SÚ VO 
VŠETKÝCH ANDROID 
WEAR HODINKÁCH  

VŠETKY INTELIGENTNÉ 
HODINKY SO SYSTÉMOM 
ANDROID WEAR OBSAHUJÚ 
VIACERO PREDINŠTALOVA-
NÝCH SYSTÉMOVÝCH 
APLIKÁCIÍ. TIE PONÚKAJÚ 
POTREBNÝ ZÁKLAD 
Z HĽADISKA FUNKCIONALITY.

BEZ INTELIGENTNÝCH 
HODINIEK 

SA ZAOBÍDETE, 
SÚ VŠAK ŠIKOVNÝM 

POMOCNÍKOM 

AGENDA – Agenda je aplikácia, 
vďaka ktorej máte vždy poruke
informácie o aktuálnom dni.
Hodinky neponúkajú v základ-
nej výbave kalendár, v ktorom 
by ste si mohli listovať. Avšak 
aplikácia Agenda berie z vášho
smartfónu zoznam udalostí 
pre aktuálny deň a zobrazuje 
ich na vašom zápästí.

ALARM – Pomocou aplikácie 
Alarm si vytvoríte budík. 
Môžete si zadefi novať, či sa má 
aktivovať iba raz alebo vždy vo
vybraných dňoch. Alarm po-
užívateľa upozorní vibrovaním
hodiniek, v niektorých prípa-
doch – Huawei Watch a ASUS 
ZenWatch 2 (model WI501Q)
je možné využiť aj zvukové 
upozornenie vďaka zabudova-
nému reproduktoru.  

FIND MY PHONE – V preklade „nájdi môj 
telefón“ je užitočná funkcia pre každé-
ho, kto často rieši dilemu, že niekam 
odložil telefón a nevie ho nájsť. Stačí 
spustiť túto aplikáciu a o pár sekúnd
vám začne telefón vyhrávať.

FIT – Aplikácia Google Fit je fi tness ap-T
likácia od Googlu. Ponúka podrobný 
prehľad o vašej aktivite – koľko krokov 
ste spravili, koľko kalórii spálili. Hodinky
dokážu automaticky rozpoznať, ak sa 
prechádzate alebo beháte a tieto údaje 
zaznamená do aplikácie. Hoci sú na trhu 

fi tness aplikácie 
od ostatných vý-
robcov, ktoré získa-
li v minulosti veľkú 
obľubu, Google Fit 
mnohým použí-
vateľom bohato
postačí.



APLIKÁCIE PRE  ANDROID WEAR

FIT ACTIVITY – Pomocou Fit Activity 
môžete manuálne zapnúť tzv. 
režim aktivity. Totiž, hodinky 
dokážu automaticky rozpoznať, 
pokiaľ vykonávate nejakú činnosť 
a zaznamenať základné údaje 
o nej – čas aktivity, prejdenú 
vzdialenosť, kroky, kalórie. Režim 
aktivity sleduje vašu činnosť
podrobnejšie. Pomocou tejto ap-
likácie poviete hodinkám, že má 
zaznamenávať detailnejšie infor-
mácie a využiť aj GPS senzor – či 
už zabudovaný alebo vo väčšine 
prípadov z pripojeného telefónu. 
A takisto aj senzor srdcového 
tepu, ak je k dispozícii. Informácie 
o aktivitách, ktoré takto meriate,
obsahujú okrem spomenutých
údajov aj priemernú rýchlosť, 
maximálny a minimálny tep po-
čas jej vykonávania a aj podrobnú 
mapu vášho pohybu. Hodinky
vám v tomto režime takisto 
spočítajú kľuky, drepy a „brušáky“.

FLASHLIGHT – Displej hodiniek 
premeníte pomocou tejto ap-
likácie na svietidlo. Nastavíte si
farbu a aj to, či má svetlo sústavne 
svietiť alebo blikať. Jednoduchá 
aplikácia, ktorá sa môže hodiť,
ak potrebujete niekoho svetlom 
upozorniť na svoju polohu.

GOOGLE – Hodinky majú priamo 
v sebe zabudované hlasové 
vyhľadávanie cez Google, ktoré 
funguje aj v slovenčine. Android
Wear takisto integruje aj službu 
Google Now a k informačným 
kartám tejto služby sa dostanete 
práve cez aplikáciu Google. Hodin-
ky vás upozornia na aktuálne
počasie alebo stav práve prebieha-
júceho futbalového či hokejového 
zápasu.

APLIKÁCIE PRE ANDROID WEAR, 
KTORÉ SA OPLATÍ SI NAINŠTALOVAŤ 

ZARIADENIA 
S ANDROID WEAR 

NÁJDETE AJ 
V PREDAJNIACH 

TELEKOMU 

ZAR
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CG TRANSIT
CG Transit je aplikácia, posky-
tujúca informácie o cestovných 
poriadkoch autobusov, vlakov 
a mestskej verejnej dopravy. 
Databáza pokrýva celé Sloven-
sko, veľkou výhodou je jednodu-
ché a intuitívne ovládanie. Stačí 
nastaviť začiatočnú a cieľovú 
zastávku a aplikácia vám povie, 
ako sa dostať na vami zadané 
miesto. Šikovný pomocník 
na cestách.

KEEP
Google Keep je šikovná apliká-
cia na tvorbu poznámok. Pomo-
cou hodiniek si môžete vytvoriť 
novú poznámku diktovaním, 
prípadne si pozriete všetky 
aktívne poznámky. Príklad 
použitia – pomocou telefónu 
si zaznačíte zoznam vecí, ktoré 
máte kúpiť v obchode a priamo 
počas nakupovania ho budete 
kontrolovať cez hodinky.

ONENOTE
Ak preferujete poznámkový 
blok od Microsoftu, aj služba 
OneNote podporuje hodinky 
s Android Wear. Táto aplikácia 
však v hodinkách nefunguje 
až tak dobre. Pokiaľ OneNote 
nie je spustený na pozadí 
v telefóne, zobrazovanie po-
známok a ich tvorba nefunguje 
korektne.

SHAZAM
Shazam dokáže rozpoznať 
pesničku, ktorú práve počúva-
te. Stačí spustiť túto aplikáciu 
na hodinkách a chvíľu počkať. 
Aplikácia využije mikrofón, ktorý 
je v zariadení zabudovaný, aby 
pesničku analyzovala. Výsledok 
si následne môžete pozrieť v his-
tórii vyhľadávania v aplikácii 
v telefóne, ale rýchle spustenie – 
Aká je to pesnička? – vykonáte aj 
priamo na hodinkách.

STOCARD
S aplikáciou Stocard si môžete 
zdigitalizovať takmer všetky 
vernostné karty. Násled-
ne stačí v obchode ukázať 
čiarový kód na displeji vášho 
telefónu namiesto plastovej 
kartičky. Podpora pre hodinky 
so systémom Android Wear 
funguje tak, že čiarový kód sa 
zobrazí aj na displeji hodiniek. 
Niektoré obchody však majú 
so snímaním kódu z lesklých 
displejov problém.

TRANSLATE
Google Prekladač je dobre 
známy pomocník, ktorého 
úlohou je uľahčiť komunikáciu 
v cudzom jazyku. Pomocou 
aplikácie v hodinkách môže-
te prekladať diktované vety. 
Preklad sa zobrazí na displeji 
hodiniek a tie rozpoznajú, keď 
displej nahnete, aby ste prelo-
ženú vetu ukázali druhej osobe, 
s ktorou sa rozprávate. Užitočná 
pomôcka a dobre prispôsobená 
pre využitie na hodinkách.

USTWO WATCH 
FACES

Hodinky so systémom Android 
Wear ponúkajú množstvo pred-
inštalovaných softvérových 
ciferníkov. Ak vám ponuka 
nestačí alebo chcete zmenu, 
v obchode s aplikáciami nájdete 
viacero alternatív. Odporúčame 
aplikácie ustwo Watch Faces 
a ustwo Smart Watch Faces, 
ktoré obsahujú výber štýlových 
a zábavných ciferníkov.

WEAR AWARE
Pomocou hodiniek síce mô-
žete nájsť smartfón, ktorý ste 
„neviem kam“ odložili. Lenže 
hodinky vás neupozornia na to, 
že ste odišli z domu bez telefónu. 
Riešením je aplikácia Wear 
Aware. Pomocou nej si nastavíte 
vibračný alarm, ktorý sa aktivu-
je vždy, keď sa preruší Blue-
tooth spojenie medzi telefónom 
a hodinkami. Viackrát asi pôjde 
o planý poplach, ale eventuál-
ne vám táto funkcia môže 
zachrániť život. Alebo telefón.

Okrem systémových aplikácií môžete 
získať aj ďalšie užitočné „appky“. Ich in-
štalácia do hodiniek prebieha automatic-
ky po nainštalovaní mobilnej aplikácie 
vo vašom telefóne. To znamená, že ak 
chcete využívať ďalšie aplikácie v hodin-
kách, musíte si ich nainštalovať najskôr 
do telefónu. Bez toho to nepôjde. Ako 
sme už spomínali, hodinky sú v podstate 
diaľkovým ovládaním telefónu.

Komunikačné služby
Aplikácie ako Messenger, WhatsApp 
alebo Skype podporujú inteligent-
né hodinky so systémom Android 
Wear tak, že zobrazujú nové správy. 
Môžete na ne reagovať a odpovedať 
diktovaním. Väčšina týchto služieb 
nemá samostatnú aplikáciu, ktorú by 
ste na hodinkách kedykoľvek spusti-
li.  Skype je výnimka, môžete si teda 
 pozrieť aj históriu konverzácie. 

HANGOUTS – Komunikačná služba 
od Googlu má natívnu podporu 
vo forme samostatnej aplikácie. 
Vďaka tomu môžete reagovať 
na novú správu – odpovedať 
môžete diktovaním v slovenčine, 
použitím rýchlej predpriprave-
nej odpovede alebo „smajlíkom“.
Hangouts vďaka svojej aplikácii 
pre hodinky umožňuje takisto 
prehliadať históriu konverzácií
a kedykoľvek poslať správu.

MAPS – Google Mapy na displeji
hodiniek zobrazia vašu aktuálnu 
lokalitu a upozornia na zaují-
mavé miesta vo vašom okolí. Čo 
je však praktickejšie, hodinky 
vďaka tejto aplikácii zobrazu-
jú navigačné pokyny. V praxi 
to funguje tak, že si na spá-
rovanom telefóne nastavíte
miesto, kam chcete ísť, zapnete
navigáciu a informácie o ďal-
šom odbočení atď. sa zobrazujú 
priamo na obrazovke hodiniek. 
Vo forme karty s notifi káciami, 
takže manuálne netreba spúšťať 
žiadnu aplikáciu.

PHONE – Pokiaľ máte hodinky 
so zabudovaným reprodukto-
rom, môžete využiť aplikáciu 
Telefón. Tá funguje rovnako 
ako v smartfóne. K dispozícii je 
zoznam posledných hovorov, 
kontakty a takisto číselník, po-
mocou ktorého môžete zavolať 
na ľubovoľné číslo. Podmienkou 
je, aby boli hodinky spárované 
s telefónom.

PLAY MUSIC – Pomocou tejto
aplikácie spustíte a kontrolujete 
prehrávanie hudby v službe 
Hudba Google na telefóne 
alebo priamo v hodinkách. Je 
možné k nim pripojiť bezdrô-
tové slúchadlá alebo využijete 
zabudovaný reproduktor.

REMINDERS – Na hodinkách si 
môžete pozrieť vami vytvorené 
pripomienky, pokiaľ používate 
služby od Googlu. Vytvoríte si 
aj novú pripomienku, avšak 
v tomto prípade nefunguje
diktovanie v slovenčine, čo je 
škoda.

STOPWATCH – Aplikácia stopky.
Robí presne to, čo by ste čakali – 
stopuje čas. Napr. pri behu je to 
celkom užitočné.

TIMER – Pomocou časovača si mô-
žete nastaviť odpočítavanie až 
12 hodín. Užitočná funkcia pri 
varení, samozrejme v kratšom 
intervale.

TOGETHER – Špeciálna funkcia
hodiniek so systémom Andro-
id Wear spočíva v možnosti
spárovať dve rôzne zariadenia,
hodinky, navzájom. Tie môžu 
následne komunikovať – po-
sielať si fotografi e, smajlíkov
alebo iné grafi cké formy správ, 
ktoré sa zobrazujú na špeciál-
nom softvérovom ciferníku. Je
to pomerne zábavná funkcia. 

WEATHER – Jednoduchá aplikácia, 
ktorá zobrazí predpoveď poča-
sia pre vašu aktuálnu lokalitu.
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Nie vždy platí, že známa a úspešná značka zaručuje 
kvalitnú a zábavnú mobilnú hru. Prípadne koncept, ktorý 
fungoval vo svete počítačov a herných konzol, môže mať 
problém zopakovať rovnaký úspech vo svete smartfónov 
a tabletov. Okrem iného aj kvôli dotykovému ovládaniu, 
ktoré nás predsa len obmedzuje z hľadiska toho, koľko 
úkonov môžeme v jeden moment vykonať.

V našom výbere sme pre vás pripravili zástupcov 
známych herných sérií, ktoré sa lepšie či horšie adaptovali 
vo svete mobilných zariadení. Nájdete tu hry, ktoré by ste 
si nemali nechať ujsť, ale aj aplikácie, ktoré môžete pokojne 
ignorovať – aj napriek ich známemu menu.
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NAJLEPŠIE 

HERNÉ SÉRIE, 
KTORÉ SI ZAHRÁTE AJ V MOBILE

SMARTFÓNY 

A TABLETY PONÚKAJÚ 

VIACERO HIER, KTORÉ 

BY SI FANÚŠIKOVIA 

POČÍTAČOVÝCH HIER 

NEMALI NECHAŤ UJSŤ

TOMB RAIDER

TOMB RAIDER, NEED FOR SPEED, 
ASSASSIN’S CREED, GRAND THEFT AUTO, 

BALDUR’S GATE, FALLOUT, 
DEUS EX… TO JE IBA ČASŤ OBĽÚBENÝCH 

HERNÝCH SÉRIÍ, KTORÉ ZAVÍTALI AJ DO SVETA 
MOBILNÝCH ZARIADENÍ. V NIEKTORÝCH 

PRÍPADOCH IDE O REMAKE STARŠÍCH HIER, 
AVŠAK V OBCHODE S APLIKÁCIAMI NÁJDETE AJ 

ÚPLNE NOVÉ DOBRODRUŽSTVÁ.

LARA CROFT GO JE JEDNA 
Z NAJLEPŠÍCH MOBILNÝCH 

ADAPTÁCIÍ POČÍTAČOVEJ HRY

LARA CROFT GO
Kto by nepoznal najznámejšiu žen-
skú hernú hrdinku? Lara Croft má 
v segmente mobilných hier bohaté za-
stúpenie. V obchodoch s aplikáciami 
nájdete minimálne 5 hier s touto 
hrdinkou. Lara Croft GO považujeme 
za jednu z najlepších adaptácií jej 
dobrodružstiev.

Ide totiž o hru, ktorá je navrhnutá 
primárne pre mobilné zariadenia 
a dotykové ovládanie. Hrateľnosť vy-
užíva ťahový systém – vy, nepriatelia 
a dynamické objekty herného sveta 
vykonávajú jednotlivé akcie po ťa-
hoch. Pri hraní vás teda nič netlačí, 
môžete si dobre premyslieť svoj ďalší 
postup a nebudete nadávať na ne-
presné reakcie dotykového displeja. 
Ak Lara umrie, je to iba vaša vina.

Hoci je Lara Croft GO ťahová hra, 
výborne v sebe integruje akciu, súboj 
s nepriateľmi, hádanky a potrebu lo-
gického myslenia, čo sú prvky, ktorý-
mi disponovala séria Tomb Raider aj 
na počítačoch. Hra má príjemný spád, 
po úvodnej hodine hrania sa však 
začne náročnosť herných situácií 
zvyšovať. Nenechajte sa tým odradiť, 
Lara Croft GO je jedna z najlepších 
mobilných hier na trhu, a to bez 
ohľadu na to, či máte sexi hrdinku 
radi alebo nie. Aplikácia je platená, ale 
za tých pár eur sa oplatí.

LARA CROFT: 
RELIC RUN

Ako napovedá slovo „Run“ 
v názve, v tejto hre budete 
s Larou utekať. Veľa a done-
konečna. Ide o zástupcu tzv. 
nekonečných behacích hier, 
ktorých popularitu vybudo-
vala séria Temple Run. Tento 
typ hier je ideálny napr. počas 
jazdy autobusom, pretože 
jednotlivé hry netrvajú dlhšie 
ako pár minút a ovládanie je 
nenáročné.

Na Lara Croft: Relic Run 
oceňujeme výborné audiovizu-
álne spracovanie a nápadité 
prostredie. Prvú hodinu vás 
bude hra baviť len kvôli tomu, 
že si budete užívať spoznávanie 
herného sveta a jeho nástrah. 
Časom sa však objaví stereotyp, 
ktorému sa nevyhne žiadny 
zástupca tohto žánru. Totiž, 
neustále utekanie prestane 
byť po nejakej dobe zaujímavé 
a už vás nebudú prekvapovať 
ani prekážky, ktoré vývojári 
do hry zabudovali. Relic Run 
patrí k vydareným „behačkám“ 
a nakoľko je hra zadarmo, 
za vyskúšanie stojí.

TOMB RAIDER 
I & II

V obchodoch Google Play 
a App Store nájdete aj prvé 
dva diely zo série Tomb 
Raider. Áno, ide o hry, ktoré 
pôvodne vyšli v rokoch 1996 
a 1997. Výrobca tieto tituly 
upravil a prispôsobil tak, aby 
fungovali aj na mobilných 
zariadeniach. Takisto sa snažil 
o prispôsobenie ovládania pre 
potreby dotykovej obrazovky, 
bohužiaľ výsledok je rozpa-
čitý. Ovládanie Lary je často 
ťažkopádne a pokiaľ si hru 
chcete ako-tak užiť, budete 
potrebovať príslušenstvo 
v podobe gamepadu.

Tomb Raider I a II sú 
z technického hľadiska dobre 
zvládnuté porty, bohužiaľ 
ich hrateľnosť pôsobí dnes 
zastarane. Cena nie je vysoká – 
za každú z hier zaplatíte 1 
euro, čo je férová ponuka, ale 
zábavnosť kolíše. Hry 
oslovia skôr skupinu 
starších hráčov, ktorí 
pred 20 rokmi hrali 
pôvodné verzie.

LARA CROFT 
AND THE 

GUARDIAN OF 
LIGHT

Aj v tomto prípade ide o hru, 
ktorá vyšla pôvodne na po-
čítačoch. Ide však o novší titul, 
ktorého koncept a ovládanie je 
možné jednoducho prispôsobiť 
mobilným zariadeniam. Guar-
dian of Light je akčná hra s izo-
metrickou kamerou – jednou 
virtuálnou páčkou ovládate 
pohyb hrdinky, druhou smeru-
jete streľbu. V praxi to funguje 
výborne. Lara Croft and the 
Guardian of Light zabaví 
a poteší náročnejších hráčov, 
ktorí chcú na smartfóne alebo 
tablete hrať hry takmer konzo-
lovej kvality. Škoda, že mobilná 
verzia je na Slovensku dostup-
ná iba pre iOS zariadenia.
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NEED FOR SPEED
ASSASSIN’S CREED

NEED FOR 
SPEED 

NO LIMITS
Najnovší prírastok do série NFS je klasická 
F2P (free-to-play) mobilná hra. So všetkými 
výhodami aj nevýhodami. Výhodou je pekné 
audiovizuálne spracovanie a množstvo 
licencovaných vozidiel, ktoré môžete zbierať, 
vylepšovať a upravovať podľa vlastných prefe-
rencií. Nevýhodou je samotná hrateľnosť, ktorá 
je nezaujímavá. Samotné preteky trvajú 30 až 60 
sekúnd, vaše schopnosti príliš neotestujú a skôr 
predstavujú iba zámienku na to, aby sa táto aplikácia 
mohla prezentovať ako hra a nie aplikácia, v ktorej si 
môžete zbierať virtuálne automobily. Je to škoda.

NEED FOR 
SPEED MOST 

WANTED
Mobilný Most Wanted nemá 
takmer nič spoločné s hrou 
s rovnakým názvom, ktorá 
vyšla na počítačoch. Minimálne 
z hľadiska hrateľnosti. Avšak, 
na rozdiel od No Limits má 
dobrý koncept a snaží sa vytvo-
riť pocit klasickej pretekárskej 
automobilovej hry. Jednot-
livé misie trvajú 2-3 minúty, 
bohužiaľ dizajn herného sveta 
je až príliš jednoduchý a záži-
tok z hrania degraduje horšie 
ovládanie. Most Wanted má 
ďaleko k hodnoteniu výborná 
hra, ale je to najlepšie mobilné 
NFS na trhu. A to je smutné.

MOBILNÉ HRY NEED FOR 
SPEED FANÚŠIKOV 

ORIGINÁLU NEPOTEŠIA

SÉRIA ASSASSIN’S CREED 
SA V MOBILNOM SVETE 

HĽADÁ. STRIEDA 
ÚSPECHY A NEÚSPECHY

DEUS EX: THE FALL
Deus Ex: The Fall je z určitého hľadiska výnimočný počin. 
Square Enix totiž vytvoril mobilnú hru, ktorá je svojím 
konceptom konzolová, avšak vyrobená a navrhnutá s dô-
razom na mobilné zariadenia. V praxi to znamená, že ide 
o FPS titul, ktorý využíva viaceré dizajnové prvky počíta-
čových hier série Deus Ex, avšak nie je natoľko komplexný. 
Na počítači by takéto zjednodušenie vadilo, v prípade hrania 
na smartfóne je k prospechu veci. Výsledkom je hra, ktorá 
ponúka jednoduchý príbeh, FPS akciu, RPG prvky a viacero 
spôsobov riešenia herných situácií. Výborne zabaví a nechýba 
jej ani atmosféra série Deus Ex.

DEUS EX

ASSASSIN’S CREED: 
ALTAÏR’S CHRONICLES

Táto hra patrila v dobe svojho vyda-
nia k tomu najlepšiemu, čo ste si mohli 
na smartfóne zahrať. V ponuke obchodu 
App Store sa objavila pred 7 rokmi. Alta-
ïr’s Chronicles bola pôvodne hra pre prenos-
nú konzolu Nintendo DS, avšak postupne 
sa objavila na iPhone, Androide aj Windows 
Phone. Z hľadiska hrateľnosti išlo o nad-
priemernú príbehovú plošinovku, ktorá 
síce nebola bezchybná, ale fanúšikov série 
určite potešila a zabavila. Aj kvôli tomu, že 
hlavným hrdinom bol Altaïr, a tak ste mohli 
nazrieť do jeho minulosti. Bohužiaľ, v roku 
2013 zmizla hra z ponuky obchodov App 
Store a Google Play, dnes si ju môžete kúpiť 
už iba vo verzii pre Windows Phone, resp. 
Windows 10 Mobile.

ASSASSIN’S CREED 
PIRATES

Ubisoft vydal niekoľko mobilných hier 
a aplikácií s tematikou značky Assassi-
n’s Creed. Niektoré mali krátku životnosť, 
iné nájdete v ponuke obchodov ešte aj dnes. 
Najdlhšiemu životnému cyklu sa teší hra 
Assassin’s Creed Pirates, ktorá je postavená 
na lodných minihrách z titulu Assassi-
n’s Creed IV: Black Flag. Počas hrania sa 
teda budete iba plaviť a bojovať na mori. 
Na súš sa nevrátite. Hra bola pôvodne plate-
ná, avšak výrobca zmenil jej model na F2P. 
Stiahnuť si ju môžete zadarmo, za skúšku 
stojí, aj keď štandardný Assassin’s Creed 
zážitok od nej nečakajte.

ASSASSIN’S CREED 
IDENTITY

Najmladší prírastok medzi mobilnými 
hrami so značkou Assassin’s Creed má 
prívlastok Identity. V obchode s aplikáciami 
nájdete popis, že ide o prvé akčné RPG tejto 
značky, avšak diablovku nečakajte. Identity 
má zaujímavý koncept, ktorý kombinuje 
klikacie hry na Facebooku – vyberiete si 
misiu, ktorú má váš hrdina vykonať, avšak 
namiesto čakania budete reálne hrať. Hoci 
je herný svet otvorený, vždy sa môžete 
pohybovať iba v rámci vymedzenej plochy. 
Identity sa darí navodiť atmosféru hier 
Assassin’s Creed, audiovizuálne spracovanie 
je vynikajúce, avšak zábavnosť hry má kolí-
savú tendenciu. Bez ohľadu na to, Identity 
môžeme odporučiť všetkým fanúšikom 
série Assassin’s Creed. Nečakajte však 
zázraky. Aktuálne sa pracuje aj na aplikácii 
pre zariadenia s Androidom.
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GRAND THEFT AUTO
GTA PATRÍ K ABSOLÚTNEJ 
ŠPIČKE AJ NA TABLETOCH 

A SMARTFÓNOCH. 
K HRANIU ODPORÚČAME 

GAMEPAD

Spoločnosť Rockstar Games je naozaj aktívna 
z hľadiska konvertovania svojich hier zo 
série GTA pre potreby mobilných zariadení. 
Ak máte smartfón alebo tablet so systémom 
iOS alebo Android, máte k dispozícii naozaj 
bohatú knižnicu kvalitných hier, ktoré výbor-
ne zabavia na dlhé hodiny. Svojou kvalitou 
sa vyrovnajú počítačovým originálom a patria 
k tomu najlepšiemu, čo si môžete zahrať na mobilných za-
riadeniach. Nemá zmysel písať o jednotlivých tituloch samostat-
ne, herný zážitok je vo všetkých prípadoch rovnaký. Ak si chcete 
mobilné GTA užiť plnohodnotne, odporúčame použiť gamepad. 
Bez neho nebude zážitok z hrania 100 %. Dotykové ovládanie nie 
je pre tento typ hier optimálne, a to aj napriek tomu, že sa vývojári 
snažili ovládacie prvky navrhnúť čo najlepšie. Avšak, gamepad 
je jednoducho gamepad, tomu sa nič nevyrovná. Fanúšikom 
série dávame do pozornosti aj najnovšiu hru – GTA: Liberty City 
Stories. Tento diel a takisto GTA: Chinatown Wars boli dostupné 
iba na mobilných herných konzolách. Na počítači ste si ich ne-
mohli zahrať, rest môžete teraz dohnať na smartfóne či tablete.

GRAND 
THEFT 
AUTO III

BALDUR’S
GATE: 
ENHANCED 
EDITION

GRAND 
THEFT 
AUTO: 
VICE CITY

BALDUR’S 
GATE II: 
ENHANCED 
EDITION

GRAND 
THEFT 
AUTO: SAN 
ANDREAS

ICEWIND 
DALE 
ENHANCED 
EDITION

GRAND 
THEFT AUTO: 
CHINATOWN 
WARS

GRAND 
THEFT AUTO: 
LIBERTY CITY 
STORIES

BALDUR’S GATE

AK DOKÁŽETE DOHRAŤ 
BALDUR’S GATE II 

NA TABLETE, MÁTE NAŠE 
UZNANIE

Pre smartfóny a tablety je 
dostupná aj legendárna RPG séria 

Baldur’s Gate a prvý diel série 
Icewind Dale. Mobilné verzie hier 

majú prívlastok Enhanced Edi-
tion a bežne stoja 8 až 10 eur. 
Podobne ako v prípade GTA 
hier, aj tituly Icewind Dale 
a Baldur’s Gate sú mierne 
vynovené, zoptimalizované 
a prispôsobené pre potreby 
platforiem iOS a Android. 
Bohužiaľ iba z technického 
hľadiska. Ovládanie a po-
užívateľské rozhranie sa 
nemení, čo v praxi zname-

ná, že nad kúpou týchto 
hier uvažujte iba v prípade, 

ak ich chcete hrať na 10-palco-
vom tablete. Túto uhlopriečku 

považujeme za nutné minimum, 
ak má byť hranie aspoň trochu 

pohodlné. V opačnom prípade je 
všetko na displeji malé. Faktom je, 
že ideálne by bolo pripojiť k tabletu 
klávesnicu a myš. Baldur’s Gate 
teda spadá do rovnakej kategórie 
ako Tomb Raider I a II. Pamätníci 
sa potešia, že sa táto hra dostala 
na mobilné zariadenia, avšak hru 
na tablete asi nikto reálne nedohrá. 
Ak si chcete spraviť herný dejepis, 
BG si radšej zahrajte na počítači.

FALLOUT

FALLOUT 
SHELTER

Fallout Shelter je prvá mobilná
hra zo série Fallout a zaslúži 
si pochvalu. Vývojári vytvorili
simulátor protiatómového
krytu, v ktorom sa musíte starať 
o jeho obyvateľov. Hrateľnosť je
jednoduchá a aplikáciu stačí za-
pnúť na pár minút niekoľkokrát 
denne, aby ste zveľaďovali svoj
vault. V neskorších fázach síce 
nastupuje stereotyp, avšak hra
je dostupná zadarmo a plnohod-
notne si ju užijete aj bez nutnosti
platiť mikrotransakcie. 
Odporúčame.

FALLOUT SHELTER 
NEPREHLIADNITE!

UŽITOČNÉ APLIKÁKÁCIE

V prípade tejto aplikácie však
nejde o nič náročné. Spendee 
má elegantný dizajn, ktorý 
je intuitívny, prehľadný
a jednoduchý na používanie.
Zapisovanie výdavkov je 
otázkou niekoľkých sekúnd
a jediným dôvodom, ktorý 
vám túto činnosť prekazí,
je zabúdanie alebo lenivosť. 
Spendee môže byť naozaj
užitočným nástrojom a môže 
vám pomôcť získať prehľad
a najmä kontrolou nad mí-
ňaním peňazí. K tejto úlohe
však treba pristupovať zod-
povedne, aplikácia samotná
je iba pomocný nástroj

Jednoduchá 
na používanie a pritom 
komplexná
Finančných aplikácií náj-
dete v obchodoch Google 
Play a App Store viacero,
ale Spendee je z hľadiska 
používateľského rozhrania 
jednoznačný víťaz. Nezaťažu-
je vás zbytočnými ponukami,
priamo z úvodnej obrazovky
aplikácie stačí prejsť do virtu-
álnej peňaženky, zadefi novať 
platbu, resp. spotrebu peňazí
a v priebehu pár sekúnd je 
úloha splnená.

Spendee ponúka množ-
stvo vopred zadefi novaných 
kategórií, ako je cestovanie, 
domov, jedlo a nápoje, účty, 

auto, zábava, poplatky, naku-
povanie alebo zdravie, aby ste 
získali podrobné informácie
o tom, kam sa vaše peniaze
kotúľajú. Pokiaľ potrebujete 
šetriť, jednoducho si viete
zistiť, kde najviac míňate,
resp. kde míňate viac, ako by 
ste chceli.

Aplikácia podporuje prak-
ticky všetky svetové meny, 
čo oceníte najmä na dovo-
lenkách v krajinách, ktoré
nepoužívajú euro. Spendee 
vám automaticky prepočíta 
výdavky na vami používanú

menu, pričom je možné pris-
pôsobiť aj hodnotu kurzu. 

Ku každému príjmu alebo 
výdavku môžete doplniť po-
známku, určiť si periodicitu 
opakovania, aby ste nemuseli 
zaznamenávať výdavky 
za nájom manuálne každý 
mesiac, alebo si nastaviť
pripomienku. Takisto môžete 
pripojiť aktuálnu lokalitu
a fotografi u, aby ste sa spätne 
v transakciách lepšie orien-
tovali. Doplnkové informácie 
je možné priradiť k príjmom 
a výdavkom kedykoľvek.

Po zadefi novaní do-
statočného počtu transakcií 
začne Spendee prejavovať
svoj potenciál. Prehľadná 
štatistika a graf informuje
o tom, koľko peňazí míňate 
v priemere za deň, ktoré dni 
sú z hľadiska spotreby peňazí
najproduktívnejšie a nechý-
ba ani prehľadné rozdelenie 
výdavkov podľa jednotlivých 

kategórií. Spendee je ap-
likácia, ktorá je premyslená 
do najmenších detailov.

Šetrite pomocou 
rozpočtov
Spendee ponúka dve hlavné
funkcie. Tzv. peňaženku,
ktorá je zrkadlom vašich
príjmov a výdavkov a fun-
kciu rozpočty, vďaka ktorej 
môžete reálne ušetriť. V rám-
ci rozpočtov si totiž zadefi -
nujete, koľko by ste chceli 
míňať za jedlo, zábavu alebo 
za viacero kategórií spoločne.
Aj v tomto prípade si môžete
nastaviť periodicitu, takže 
si vytvoríte jeden rozpočet 
s mesačným stropom a druhý 
s ročnou periodicitou. Nechý-
ba ani jednorazový rozpočet, 
ktorý pomôže na dovolenke. 

S Telekomom šetríte 
prvý rok ako profíci 
a zadarmo
Aplikácia Spendee je dostup-
ná zadarmo pre zariadenia 
so systémom iOS a Android. 
Svoj plný potenciál ponúka 
v tzv. PRO verzii, ktorá je spo-
platnená mesačným poplat-
kom vo výške 1,99 eura. PRO
verzia umožňuje manažovať 
neobmedzené množstvo pe-
ňaženiek a rozpočtov, zdieľať
peňaženky so známymi a ta-
kisto poskytuje zabezpečenú 
synchronizáciu dát naprieč 
viacerými zariadeniami.
Vďaka Slovak Telekomu
môžete tieto prémiové
funkcie využívať počas 12 
mesiacov zadarmo. Stačí si
stiahnuť aplikáciu a prihlásiť
sa/vytvoriť si používateľský
účet v telefóne so SIM kartou
od Telekomu.

Spendee
              MAJTE PENIAZE
              POD KONTROLOU

Výdavky môžete priradiť 
do rôznych kategórií

Spendee exceluje v prehľad-
nom zobrazení zadaných 
príjmov a výdavkov

 PENIAZE SA KOTÚĽAJÚ A ČASTO ANI NEMÁTE 
PREHĽAD KAM. APLIKÁCIA SPENDEE NAHRÁDZA 

POZNÁMKOVÉ BLOKY, DO KTORÝCH SI ZAPISUJETE 
PRÍJMY, VÝDAVKY A SNAŽÍTE SA DOPRACOVAŤ 

K ZMYSLUPLNÝM VÝSLEDKOM. SPENDEE TO SPRAVÍ 
ZA VÁS, JEDINOU PODMIENKOU JE, ABY STE SI 

POCTIVO ZNAČILI, AKO PENIAZE MÍŇATE.

ROMAN KADLEC

           
        

PRÉMIOVÁ VERZIA 
PRE ZÁKAZNÍKOV 

SLOVAK TELEKOMU 
NA ROK ZADARMO

51TOP APLIKÁCIE
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GADGETY

STAŇTE SA STREDOBODOM KAŽDÉHO VIDEA
360FLY
Videá s 360-stupňovým záberom zažívajú v súčasnej dobe boom. Pocit, 
že stojíte uprostred deja a s prehľadom sledujete situáciu okolo seba, a to 
doslova z každej strany, docielite práve vďaka špeciálnej kamere 360Fly.
Ide o odolné kompaktné zariadenie s guľovým telom s priemerom 61 mm, 
ktoré dokáže zachytiť kvalitný obraz 360° horizontálne a 240° vertikálne. 
Vo výbave má trojosový gyroskop, akcelerometer, 32 GB vnútornú pa-
mäť, 1600 mAh batériu s dvojhodinovou výdržou, ktorú možno priebežne 
dobíjať cez USB. Samozrejmosťou je tiež stabilizácia obrazu. Kamera 
je prachotesná i vodotesná (stupeň krytia je IP67), odolá nárazom, ako 
aj teplotám od -20°C do +40°C. Fotografi e zachytené kamerou 360Fly 
majú 9 Mpix rozlíšenie. V prípade, že sa chcete s kamerou potápať, stačí
ak na mikrofón pripevníte dodávanú krytku. Kameru môžete podľa 
potreby upevniť aj na kapotu auta, bicykel či športovú prilbu. 

Na ovládanie kamery, snímanie či úpravu obrazu slúži mobilná ap-
likácia pre iOS a Android 4.3, s ktorou môžete natočený obraz priebežne 
sledovať a vzápätí editovať. Na tele kamery sa nachádza jediné tlačid-
lo, ktorým sa kamera zapína/vypína a ktorým sa zároveň fotografuje
či spúšťa/zastavuje snímanie videa. Zachytené 360° video je možné 
nakoniec prekonvertovať na video štandardného formátu alebo z neho 
vytvoriť 360° fotografi e. Kamera 360Fly je kompatibilná s okuliarmi pre 
virtuálnu realitu, vďaka ktorým si môžete naplno vychutnávať atmo-
sféru vami zachytených okamihov opakovane.

Zapožičal: AUDIO International Slovakia  | Cena: 499 €  | 
Web: www.360fl y.sk | 

V MALOM TELE SKVELÝ ZVUK 
CREATIVE WOOF3
Multimediálny minireproduktor Creative Woof tretej
generácie vás príjemne prekvapí nielen svojím dizaj-
novým vyhotovením  v štyroch farbách, ale najmä vyni-
kajúcim zvukom. Práve vďaka nemu sa z neho stáva ide-
álny spoločník do menšej kancelárie na prehrávanie hudby y
z notebooku či smartfónu. Reproduktor je pripojiteľný tromoma 
spôsobmi – cez Bluetooth, kábel s 3,5 mm jack konektoromrom alebo
prostredníctvom USB priamo k počítaču. V tomto prípípade sa reproduk-
tor zároveň aj nabíja, vďaka čomu vydrží prehrávať hť hudbu po dobu šiestich
hodín. Prehrávač priamo podporuje prehrávanie foformátov MP3, WMA, WAV,
FLAC a APE. Súčasťou zariadenia je tiež slot na ma micmicroSroSD kartu do kapacity
32 GB, ovládacie tlačidlá na pohyb medzi skladbadbami a reguulácláciu hlasitosti.
K párovaniu dôjde buď po zapnutí reproduktktora alebo po zatlačenčení tí lačidla
na jeho vrchu. To zároveň slúži aj na prijímmanie a ukončovanie hovorov.v

Zapožičal: Creative | Cena: 49,90 € | Webeb: www.creative.sk | 

LUXUSNÝ DAR PRE KAŽDÚ ŽENU 
HUAWEI WATCH JEWEL A ELEGANT

y z novej edície Huawei Watch sú dôka-Inteligentné hodinky
novšie technológie môžu ísť ruka v ruke zom toho, že aj najn
osťou. Luxusná edícia hodiniek Huaweis jemnosťou a žensko
znikla v spolupráci s výrobcom šperkov Watch Jewel vz

majú vyrobené z nerezovej ocele kovanej Swarovski. Telo m
né sú ružovým zlatom. Obvod ciferníka za studena a pozláten

s veľkosťou 1,5 mm. Súčasťou je aj vyme-zdobí 68 zirkónov s
y remienok. Verzia Elegant má podobnýniteľný taliansky
uje zirkóny, pričom je lacnejšia. Podobne dizajn, ale neobsahuj
hodinky Huawei Watch, je aj táto edícia ako originálne h
vybavená pokročilými technologickými hodiniek pre ženy v

m upozornenie na prichádzajúce hovory, funkciami. Patrí sem
unkcia vyhľadávania strateného telefó-SMS alebo e-maily, fu
ho tepu, gyroskop, akcelerometer, baro-nu, senzor srdečnéh
pojenie so slúchadlami cez Bluetooth či meter, bezdrôtové sp

nia hudby pre offl  ine počúvanie. Prehrá-podpora sťahovan
né spustiť hlasovým príkazom, rovnako vanie hudby je možn
ovládať navigáciu. 1,4-palcový dotykový tak napríklad o
hodiniek s rozlíšením 400 × 400 pixelov AMOLED displej h
abaním zafírové sklíčko. Hodinky doká-chráni pred poškria
so smartfónom s operačným systémom žu spolupracovať s
ndroid, ale aj iOS (v obmedzenej miere).An

Cena: – 715 € 450 € –  | na Slovensku zatiaľ nedostupné 

HODINKY PRE DOBRODRUHOV
GARMIN TACTIX BRAVO

Pre potreby náročných a dobrodružných používateľov vyvinula spoločnosť 
Garmin štýlové outdoorové GPS hodinky tactix Bravo. Ich kvalitné preve-ve-
denia a funkčnosť spĺňajú najvyššie kritéria pre použitie v akcii. Pôvodnodne 

boli hodinky vyhotovené pre armádu. Charakteristické sú vysokou odololnos-
ťou, antirefl exnými vlastnosťami a tiež možnosťou ovládania v rukaviaviciach. 
Povrch remienka hodiniek je špeciálne upravený technológiou vyuyužívanou 

pri výrobe zbraní, vďaka čomu sa zariadenie vyznačuje vysokouou odolnos-
ťou voči poškriabaniu, vode či extrémnym teplotám. Hodinky ty tactix Bravo 

ponúkajú okrem navigácie a podpory sledovania informácií cecez okuliare pre 
nočné videnie tiež vysoký štandard v presnosti s optimamalizovanými sen-

zormi ako je výškomer, barometer, 3D kompas s automatatickou kalibráciou. 
Tiež sú využiteľné pri správe ciest a záznamoch trás. Ps. Prepojenie hodiniek 

s počítačom cez USB dáva používateľom možnosť zálzálohovať zaznamenané 
údaje, prípadne naplánovať navigačné trasy na počítčítači nad mapovými pod-
kladmi. V režime klasických hodiniek batéria tactictix Bravo vydrží do šiestich 

týždňov, zatiaľ čo pri využívaní GPS je živovotnosť batérie 16 až 50 hodín. 

Zapožičal: Garmin | Cenana: 699 € | Web: www.garmin.sk | 

PODPRSENKA, KTORÁ ZMERIA AJ TEP
OMBRA
Nositeľné technológie vstupujú do úplne novej éry. Okrem inteligentných hodín 
a rôznych hrudných pásov už môže byť inteligentná aj podprsenka. V tomto prípade je 
teda inteligentný náramok integrovaný priamo do konkrétneho kusu oblečenia. To je 
aj myšlienka spoločnosti OmSignal. Tá vytvorila podprsenku OmBra, ktorá je určená 
primárne na športovanie. Tomu zodpovedá aj jej dizajn. Je navrhnutá prakticky, aby sa 
nosila pohodlne, pričom pod ľavým košíkom obsahuje malý modul, vybavený senzor-
mi. Ten však údajne neznižuje pohodlie nosenia podprsenky. Meria však tep, rýchlosť 
dýchania a spálené kalórie. Namerané dáta posiela do mobilnej aplikácie. Podprsenka 
sa dokáže synchronizovať s telefónom priamo počas športovania. Jej majiteľka si teda 
v rámci behania môže aktivovať funkciu OmRun. Aplikácia vtedy zobrazuje priebežné 
údaje a po skončení športovania ich zobrazí aj v grafi ckej podobe.

Cena: okolo 200 €

HUAWEI WATCH ELEGANT

HUAWEI WATCH JEWEL

HU
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GADGETY GADGETYGADGETY

LIMITOVANÁ EDÍCIA
SAMSUNG GEAR S2 GRISOGONO
K vyhotoveniu ženských inteligentných hodiniek sa tiež podujala
fi rma de GRISOGONO, ktorá len nedávno predstavila svoju limito-
vanú edíciu Samsung Gear S2. Hodinky ozdobila desiatkami bielych 
a čiernych diamantov i ružovým zlatom. Čerešničkou na torte je 
remienok hodiniek z kože galuchat s typickou perličkovou textúrou. 
Zlatá luneta s diamantmi sa voľne otáča okolo ciferníka, takže ich 
majiteľky nestratia nič zo špičkových technických schopností, ako aj
intuitívneho použitia klasických hodiniek Samsung Gear S2. 

ZAŽITE VIRTUÁLNU REALITU NA VLASTNEJ KOŽI
SAMSUNG GEAR VR LITE

možno dnes počuť zo všetkých strán. Priekopní-O virtuálnej realite m
a stali okuliare Samsung Gear VR, ktoré vzniklikom v tejto oblasti sa

m Oculus Rift a Samsung. Zariadenie pozostávav spolupráci fi riem
valitných šošoviek, ktoré sa starajú o optimálnez plastového tela a kv
Na okuliaroch nenájdeme žiadny displej, keďžezväčšenie obrazu. N

určené výlučne pre smartfóny Samsung Galaxyide o príslušenstvo u
Galaxy S7 a S7 edge. Po ich prepojení cez microS6, S6 edge, ako aj 

ustí sťahovanie potrebných aplikácií. VirtuálnyUSB port sa spu
d očami zobrazí v dvoch častiach, pre každé oko obraz sa vám pred
následne zväčšia a kombináciou oboch obrazovzvlášť. Šošovky ho n

dnej (ucelenej) reality. Výhodou okuliarov je tiežvznikne efekt výsled
jú používateľa od okolia, vďaka čomu je zážitokskutočnosť, že izoluj

sahu realistický a strhujúci. Najnovšie je možnézo sledovaného obs
msung Gear VR lite už aj s Facebookom, čo vámprepojiť okuliare Sam
ať 360-stupňové videá priamo zo sociálnej siete.umožňuje sledova

Zapožičal: SamsungS  | Cena: 129 € | Web: www.samsung.sk  | 

NECHAJTE UPRATOVANIE NA ROBOTA 
IROBOT ROOMBA 980
Neviete sa donútiť do veľkého upratovania? Domáce práce sú pre vás hotovým 
trestom? Uvítali by ste vo vašej domácnosti pomocníka? Odteraz môžete aspoň
vysávanie prenechať na niekoho iného. Novučičký robotický vysávač iRobot 
Roomba 980 patrí svojím výkonom, inovovanou technológiou na rozpoznávanie
typov priestorov, jednoduchým ovládaním s prepojením na mobilnú aplikáciu
a robustnosťou vyhotovenia k špičke na trhu. Súčasťou zariadenia je zabudovaná 
kamera, ktorej úlohou je snímať objekty vo vysávanom priestore  a na základe 
toho sa pri vysávaní lepšie orientovať. Najdôležitejšou časťou orientácie vysávača
je systém jemného dotyku s objektami, ktorý je určený na rozpoznávanie preká-
žok, ako sú napríklad okraje stien, prípadne nohy stoličiek. Vďaka tomuto systému 
sa dokáže robotický vysávač systematicky pohybovať po miestnosti, a to dokonca 
aj na miestach prekrytých napríklad záclonou či dekou. V prípade, že sa vysá-
vač dostane z hladkého (napr. laminátového) povrchu na koberec, automaticky
zvýši svoju saciu silu na dvojnásobok, čím dôkladne povysáva i nečistoty uložené 
hlboko vo vnútri.

Výnimočnosť robotického pomocníka spočíva v jeho prepojení s mobilnou 
aplikáciou dostupnou pre iOS a Android. Pomocou nej môžete vysávač nielen 
ovládať, ale aj naplánovať jeho ďalšiu činnosť bez ohľadu na to, kde sa momentál-
ne nachádzate. V aplikácii si tiež môžete pozrieť, ktoré časti izby boli kedy upra-
tané a ako vysávač pri práci postupoval. Aj keď vás iRobot Roomba 980 od ma-
nuálneho vysávania úplne neoslobodí, s ním si poriadok v domácnosti vychutnáte
o niečo intenzívnejšie a bez zbytočných starostí.

Zapožičal: PLAY Electronics | Cena: 999 € | Web: www.play.sk | 

DRON UŽ AJ NA DOPRAVU ĽUDÍ
EHANG 184

ve CES sa ukazuje množstvo dronov, väčšina z nich lieta v uzavretej Na výstav
a predvádza svoje akrobatické kúsky. Veľa sa vo svete hovorí o do-klietke a
ach balíčkov pomocou dronov. Tentoraz sme na tejto výstave videlidávka
na, do ktorého sa zmestí človek a dron ho dokáže premiestniť na inédron
iesto. Dokonca sme v takomto „vozítku“ sedeli priamo na výstav-m
nom stánku.
Predstavila ho čínska fi rma Ehang a tento dron dostal do vienka

ov Ehang 184. Je to kvadrikoptéra s pohonom elektromotormi,názo
ú dostatok výkonu na let s dospelým človekom. Ehang 184 dokáže ktoré maj

nabitie premiestniť pasažiera do vzdialenosti okolo 17 km a po-na jedno n
a to 23 minút. Pasažier letiaci v tomto vozidle nijako nepilotuje trebuje na
bežnej prevádzke ani nezasahuje do jeho letu. Jednoducho zadá drona pri

estináciu a dron ho na toto miesto odvezie. Výrobca tvrdí, že let je cieľovú de
nómny a bezpečný, dokáže sa vyhnúť prekážkam. Ak by sa niečo plne auto
alebo by sa dron dostal do nebezpečnej situáciu, velenie môže pre-pokazilo a

vek pomocou diaľkovo pripojenej ovládacej stanice. O tento exponát vziať člov
stave CES najväčší záujem. Finálna cena Ehang 184 nebola oznáme-bol na výs

onala sa ani žiadna živá demonštrácia letu. Ak sa však má radikál-ná a neko
obom vyriešiť problém preplnenosti pozemnej dopravy, budemenym spôs

musieť využívať na dopravu vzdušný priestor. musieť vy

CHRÁŇTE SI SVOJ NOVÝ SMARTFÓN
PRÍSLUŠENSTVO PRE GALAXY S7 A S7 EDGE

K obom najnovším smartfónom pripravil Samsung širokú ponuku 
puzdier a krytov. V ponuke je aj špeciálna externá batéria. Vďaka 

špeciálnemu krytu sa z LED diód dozviete o oznámeniach aj vtedy, keď 
máte telefón v kryte a jeho displej je vypnutý. Potiahnutím prsta cez 

kryt môžete prijímať telefónne hovory. Ak si priradíte  ikony k svojim 
kontaktom, budete vedieť, kto vám volá aj bez otvorenia krytu. 

Puzdro LED View Cover pre Samsung Galaxy S7 edge či S7 je k dis-
pozícii v čiernom, zlatom a striebornom prevedení za 69,90 €. Ponu-

ka príslušenstva pre Galaxy S7 edge a S7 obsahuje aj plne funkčnú 
odnímateľnú QWERTY klávesnicu. Ochranný kryt s klávesnicou bude 

dostupný v čiernej a zlatej farbe za 59,90 €.

Leather Cover je dokonale strihnutý kryt na miery Galaxy S7 edge aj 
S7. Dodáva zariadeniam elegantný a celkom luxusný vzhľad. Je veľmi 

príjemný na dotyk. Kryt vyrobený z čiernej kože je v predaji za 39,90 €.

Stálicami v ponuke príslušenstva Samsung sú praktické puzdrá 
s priesvitnou prednou časťou (Clear View), s výrezom pre displej

(S View) a s celistvou prednou časťou, ktorá ukrýva vrecko naprí-
klad na vizitku. Puzdrá sú v ponuke v čiernom, zlatom, striebornom 

a bielom prevedení.

Kryt Back pack je revolučným riešením na predĺženie výdrže smartfó-
nu. Oceníte ho v situáciách, keď nemáte prístup k elektrickej sieti, ale 
potrebujete používať telefón. Záložnú batériu Back Pack len nasadíte 

na zadnú časť Galaxy S7 edge alebo S7 a môžete ďalej fotografovať, te-
lefonovať, počúvať hudbu atď. Jej kapacita je 3400 mAh a dobre chráni 

telefón pred poškodením. Nepotrebujete žiadne ďalšie konektory ani 
káble. Back Pack má indikátor napájania, ktorý oznamuje zostávajúcu 

kapacitu batérie. V predaji bude v čiernej farbe za 89,90 €.

Zapožičal: Samsung | Web: www.samsung.sk | 

LED VIEW COVER

CLEAR VIEW
S VIEW

LEATHER COVER

BACK PACK
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APLIKÁCIE, 
KTORÉ 
NEPOUŽÍVATE

Do telefónu si inštalujeme 
rôzne aplikácie. Niekedy len 
tak – na vyskúšanie, inokedy 
na jednorazovú príležitosť. 
No potom na ne zabudneme 
a zbytočne zaberajú miesto. 
Nielen miesto, ale mnohé 
fungujú na pozadí a spúšťajú 
sa pri reštarte telefónu. Ak ste 
teda chceli vyskúšať nejaký 
chatovací program, pozrieť si 
ako vyzerá, ale nepoužívate 
ho, je vhodné ho odinštalo-
vať. Ušetríte na priestore aj 
na batérii.

Aplikácie totiž pozostávajú 
zo špeciálnej časti, ktorá síce 

v malom, ale beží v telefóne. 
Tá na pohľad nie je vidieť 
a aplikácia sa javí ako neak-
tívna. Spotrebúva ale zdroje 
a najmä má nepriaznivý 
dopad na výdrž smartfónu.

Ako na to?

Najjednoduchšie je podržať 
prst na ikone aplikácie 
v hlavnom menu a potom ju 
potiahnuť na horný panel 
s nápisom Odinštalovať. Zba-
víte sa vlastnej aplikácie aj 
všetkého obsahu, ktorý k nej 
patrí. Teda ak mala hra 50 MB 
a pri prvom spustení si stiah-
la ďalších 800 MB, odstráni sa 
aj dodatočný obsah.

MÁTE MÁLO 
UKLADACIEHO 
PRIESTORU?

Túto situácia asi dobre 
poznáte. Kúpite si telefón 
za dobrú (teda nízku) cenu, 
no daňou je malý ukladací 
priestor. Už 8 GB vás môže li-
mitovať, pretože prinajlepšom 
máte z neho reálne dostup-
nú len polovicu, často však 
ešte menej. Môžete aplikácie 
presunúť na pamäťovú kartu. 
Pozor, nie všetky sa dajú 
presunúť a niektoré len sčasti. 
Často nepresuniete „appky“, 
ktorým beží aktívny widget 
na hlavnej obrazovke. Tiež 
rôzne chatovacie aplikácie. 

Hry obvykle nainštalujú 
dodatočné súbory priamo 
na kartu, no aj tu po nich 
zostane v pamäti telefónu 
nejaký obsah. Treba expe-
rimentovať, verte, že sa to 
oplatí.

Ako na to?

Nastavenie – Spravovať 
aplikácie a potom ťuknite 
na požadovanú aplikáciu. 
V jej detailoch uvidíte koľko 
miesta zaberá a najmä 
tlačidlo Presunúť na kartu 
SD. Ťuknutím na toto tlačidlo 
sa začne presun na kartu. 
To môže trvať aj niekoľko 
desiatok sekúnd, v závislosti 
od jej veľkosti.

PORADŇA
Rady a návody 
pre váš telefón

MAŤ 
SMARTFÓN 
JE CELKOM 

DOBRÁ 
A UŽITOČNÁ 
VEC. VEDIEŤ 

HO DOKONALE 
OVLÁDAŤ 

A PRISPÔSOBIŤ 
SI HO, JE VEC 
EŠTE LEPŠIA. 

Prinášame vám 
preto užitočné 

rady, návody 
a postrehy, 

ako zo svojho 
androidového 

telefónu vyťažiť 
ešte viac.

V časti 
návodu Ako 

na to prinášame 
postup, ako 

náš tip využiť. 
Niektoré názvy 

položiek sa môžu 
medzi rôznymi 

značkami 
telefónov mierne 

odlišovať, no 
platia naprieč 

všetkými 
telefónmi 

s  Androidom.

TIP

TIP

TIP

TIP

TIP

TIP

NEPRESÚVAJTE 
VŠETKY HRY

A hneď na to máme pre vás 
jednu dôležitú radu. Nepre-
súvajte na kartu SD rozo-
hrané hry, ktoré nepodpo-
rujú napojenie na Hry Play. 
Ak to totiž urobíte, napríklad 
pri hre Anomaly Defenders, 
prídete o celý rozohraný po-
krok v hre a budete začínať 
znova.

POČASIE
Základom asi každej hlav-
nej obrazovky je widget 
s hodinami a počasím. 
Ak žijete v Paríži, Berlíne, 
Prahe či Bratislave, máte 
po starostiach. Hlavné mestá 
sú zastúpené v každej z nich. 
Čo však v prípade, keď vaše 
mesto nie je v databáze?

Na výber máte dve mož-
nosti. Nainštalovať si inú ap-
likáciu. Tú ale budete musieť 
pravdepodobne kúpiť. 
A práve aplikácie s počasím 
patria medzi tie drahšie. 
Nutné je ale dodať, že patria 
aj medzi najprepracovanej-
šie a grafi cky najpútavejšie.

Druhá možnosť je preveriť 
dostupnosť lokality doda-
točným hľadaním. Aplikácia 
priamo od výrobcu v telefó-

ne môže poskytnúť nájdenie 
mesta v on-line databáze 
meteostaníc. Vtedy si ju 
môžete pridať takýmto spô-
sobom a mať prehľad o stave 
počasia pre ďalšie mesto.

No, existuje aj tretia mož-
nosť. A to jednoducho počkať, 
až na dané miesto prídete. Ap-
likácia si podľa vašej polohy 
zistí, kde ste a poskytne údaje 
z geografi cky najbližšej mete-
ostanice. Nevýhoda je v tom, 
že pred odchodom na služob-
nú cestu alebo dovolenku 
nemôžete sledovať priebeh 
počasia v danej lokalite. No 
keď už tam budete, telefón 
bude ukazovať počasie pre 
vašu oblasť.

Ako na to?

V aplikácii vášho počasia 
v menu na pridanie ďalšieho 
mesta zadajte jeho vyhľada-
nie podľa názvu a ťuknite 
na možnosť Vyhľadať mestá 
on-line. 

PEVNÁ ALEBO 
POHYBLIVÁ 
TAPETA?

Vedeli ste, že tapeta, ktorú 
máte na hlavnej obrazov-
ke, môže mať dva stavy? 
Štandardne sa tapety vždy 
pohybovali. Takže pri zmene 
hlavnej obrazovky sa záro-
veň posúvala jej časť. Ak ste 
prešli zľava doprava, mohli 
ste si ju celú pozrieť.

Pohyblivá tapeta je záro-
veň viditeľná celá len vtedy, 
keď si ju takto posúvate. 
Rýchlosť posunu a to, ako 
veľmi sa vám z nej pri ďalšej 
obrazovke ukáže, závisí 
od počtu hlavných obrazo-
viek.

Ako na to?

Podržte prst na prázdnom 
mieste hlavnej obrazovky. 
Následne sa vysunie spodný 

panel a ten umožní prístup 
k nastaveniam tapety. V zo-
brazenom okne zvoľte zme-
nu tapety obrazovky Domov. 
Potom si jednu vyberte a než 
svoj výber potvrdíte, môžete 
si zvoliť či bude pevná alebo 
pohyblivá.

BUDÍK – 
POZOR 
NA TLAČIDLÁ

Kúpili ste si nový telefón 
a chcete, aby vás ráno zo-
budil? Dajte si pozor na to, 
ako máte budík nastavený. 
Bežne totiž môžete ovládať 
zvoniaci budík až tromi 
spôsobmi. Displejom, tlačid-
lami hlasitosti a tlačidlom 
na vypnutie displeja.

Nastavenia budíka si teda 
radšej pozrite vo vašom 

telefóne skôr, ako sa naň bu-
dete na druhý deň spoliehať. 
Nastavenia neplatia pre 
Android jednotne a každý 
výrobca používa vlastný spô-
sob predvolených vlastností.

Budík nastavíte v ap-
likácii Hodiny. Štandardne 
máte budíky asi dva. Jeden 
na pracovné dni a druhý 
na víkendy. Dajte si teda 
pozor, aby ste pri aktivácii 
nezabudli zvoliť aj všetky 
dni, po ktoré má zvoniť. Inak 
zazvoní len v prvýkrát dosia-
hnutý čas. Teda napríklad až 
na druhý deň ráno.

Ako na to?

Budík – Nastavenia – Na-
stavenie dĺžky odloženia – tu 
si nastavujete, ako dlho potr-
vá, kým začne zvoniť znova. 
Štandardne býva desať 
minút, no môžete si zvoliť aj 
5-minútové odloženie.

Budík – Nastavenia – 
Tlačidlá na ovládanie hlasi-

tosti – Práve táto možnosť 
môže za to, že zaspíte. Ak 
teda zvoní budík, môžete ho 
ešte rozospatí stíšiť tlačid-
lami hlasitosti. Výrobca 
vášho telefóniu však mohol 
nastaviť predvolené  zrušenie 
budíka. Stíšite ho, no už 
nebude o päť minút znova 
zvoniť a môžete zaspať. Treba 
zvoliť možnosť Odložiť.

MICHAL REITER



NAJNOVŠIE APLIKÁCIE
CESTOVANIE

Uber
Služba Uber funguje už 
aj v Bratislave a darí sa 
jej. Sprostredkuje osob-
ných vodičov, ktorých 
možno defi novať ako
neofi ciálnych taxiká-
rov. Uber okrem toho, 
že rozváža ľudí, často
prekvapuje aj ostatný-
mi aktivitami – rozváža
mačiatka, kvety či
koláče po meste. Jedna 
z posledných aktuali-
zácií služby priniesla 
možnosť rozdeliť profi l
na súkromný a fi rem-
ný a takisto nové logo
aplikácie.

Citymapper
Citymapper je uži-
točná pomôcka pre
cestovateľov. Obsahuje
informácie o mestskej 
hromadnej doprave vo 
vybraných svetových
mestách. Na Slovensku
ju nevyužijete, avšak
pri ceste do zahraničia
môže uľahčiť pohyb
po meste pomocou
metra, autobusov
atď. Veľkou novinkou 
poslednej aktualizácie
je zakomponovanie 
skutočnej polohy do-
pravných prostriedkov
v reálnom čase.

SPRAVODAJSTVO

NHL
Ofi ciálna aplikácia
najobľúbenejšej hokejo-
vej ligy na svete prináša 
vynovený dizajn a kom-
pletne nové používateľ-
ské rozhranie. Viac sa 
zameriava na poskyto-
vanie noviniek zo sveta
hokeja a vašich obľúbe-
ných tímov. Nechýba
bohatý videoobsah, 
ktorý je po novom mier-
ne v úzadí. Stále je ho 
veľké kvantum, avšak
na rozdiel od pred-
chádzajúcej verzie,
aplikácia už nie je iba 
o videu. Tip: „appka“ 
často ponúka vybraný 
hokejový prenos naživo 
zadarmo. 

365Scores – 
aktuálne výsledky
Aplikácia pre všetkých
športových fanúšikov.
Ponúka v reálnom čase 
aktuálne výsledky 
z 10 športov, podrobné
informácie o priebehu 
zápasov ako aj detaily
a štatistiky. Poteší 
možnosť zadefi novať
si obľúbené tímy, 
takže sa k informá-
ciám, na ktorých vám
naozaj záleží, dostanete
veľmi rýchlo. Novinkou 
aktualizovanej verzie
je vynovený dizajn
a pokročilé funkcie
vrátane videozáznamov 
a prehľadu o tom, ktorý 
TV kanál zápas vysiela.

FINANCIE

N26 Mobile 
Bank Account / 
NUMBER26
Number26 je nová
medzinárodná banka
v mobile, ktorá
ponúka svoje služby 
aj Slovákom. Banka 
sídli v Nemecku, avšak
nikam nemusíte chodiť.
Cez aplikáciu overíte 
svoju totožnosť vo
forme videohovoru 
v angličtine a platobná
karta vám príde poštou
domov. Následne si 
vystačíte s jednodu-
chou, avšak funkčnou
a moderne vyzerajúcou
mobilnou aplikáciou. 
Mimochodom, služby 
sú bez poplatkov.

ZÍDE SA

GIF Keyboard
Keď jeden obrázok 
povie viac ako desiatky
slov. Na tomto koncepte
vznikla aplikácia GIF
Keyboard, ktorá bežnú 
klávesnicu nahradzuje
výberom množstva GIF 
obrázkov. Tie sú zora-
dené do kategórií, resp. 
môžete veľmi jednodu-
cho vyhľadávať a rýchlo
tak nájsť vhodný ob-
rázok, ktorý vystihuje
aktuálnu situáciu.

WhatsApp
Obľúbený komunikač-
ný nástroj je odteraz do-
stupný úplne zadarmo.
Niežeby sme doteraz 
niečo platili, ale služba
si účtovala poplatok 80 
centov ročne. Okrem
toho už dávnejšie 
pribudla možnosť 
zálohovať konverzácie 
do cloudu a najnovšie aj
podpora PDF súborov. 
WhatsApp vyskúšaj-
te, je možné, že tam
nájdete väčšinu svojich 
známych.

Instagram
Kto by nepoznal Insta-
gram. Táto aplikácia,
zameraná na zdieľanie
fotiek, nepotrebuje bliž-
šie predstavovať. Do po-
zornosti však dávame
najnovšiu aktualizáciu, 
vďaka ktorej môžete
byť prihlásení do viace-
rých účtov súbežne 
na jednom zariadení.
Je to užitočná funkcia,
ktorá uľahčuje správu
viacerých účtov. Táto 
novinka je dostupná
v iOS a Android verzii.

Wattpad
Wattpad je super „app-
ka“ pre každého, kto rád 
číta. Táto služba ponúka
milióny príbehov,
poviedok a kníh, ktoré 
sú dostupné bezplat-
ne. Harryho Pottera
od J. K. Rowling tu síce
nenájdete, avšak Watt-
pad obsahuje množ-
stvo fanúšikovských 
fi kcií a príbehov z tohto 
sveta. Okrem iného. 
Aktuálna verzia vylep-
šuje úvodnú obrazovku
aplikácie a zobrazuje
odporúčania, čo by ste
si mali prečítať ďalej.  

Arts & Culture
Najnovšia aplikácia 
od Googlu prináša
kresby, maľby a rôzne 
exponáty z viac ako 
850 múzeí, archívov 
a organizácií. Jednotlivé
exponáty sú rozdelené 
podľa kategórií a ob-
sahujú aj popis. Vďaka 
tejto aplikácii sa môžete 
zúčastniť 360-stupňovej 
virtuálnej prehliadky 
alebo si pozrieť, ako
sa menila stolička. Pre 
milovníkov kultúry 
a umenia je táto apliká-
cia nutnosťou.

ROMAN KADLEC

ZDRAVIE 
A FITNESS

Lifesum
Lifesum je nástroj, 
ktorého cieľom je zlep-
šiť vašu životosprávu. 
Aplikácia pomáha so 
sledovaním toho, čo 
jete, ako pijete a cvičíte. 
Ak máte nedostatok 
tekutín, upozorní vás
na to. Výhodou je aj
prepojenie s viacerými 
fi tness aplikáciami, aby 
bolo zaznamenávanie
vašej fyzickej aktivity 
jednoduchšie a auto-
matické. Novinkou 
je kvíz, ktorý pomôže
s výberom diéty.

PRODUKTIVITA

Polaris Offi  ce
Toto je jeden z najlep-
ších mobilných kance-
lárskych balíkov. Polaris
Offi  ce si poradí s doku-
mentmi kancelárskeho
balíka Microsoft Offi  ce 
a prečíta aj PDF súbory.
Okrem toho ponúka 
pár extra funkcií, ako je 
konverzia dokumentov
do PDF súboru priamo
v telefóne či tablete. 
Špecifi ckou funkciu,
ktorú možno niekto
ocení, je podpora za-
riadenia Chromecast.

HRY

Disney Princess: 
Story Theater
Aplikácia nielen pre
všetky dievčatá, ktoré 
majú slabosť pre 
princezné z rozprávok 
od Disneyho. Story 
Theater vás pasuje
do úlohy režiséra. K dis-
pozícii máte Popolušku, 
Ariel a Bellu, viacero 
scén, rekvizít a mož-
ností, ako dostupný 
obsah využiť. Stačí si 
vymyslieť príbeh a jeho
sfi lmovanie je plne vo 
vašej moci. A pokiaľ 
máte s tvorbou prob-
lém, aplikácia prezradí
zopár užitočných tipov.  

Clash Royale
Clash Royale je naj-
novšia hra od úspešnej 
fi rmy Supercell, ktorá 
v minulosti uspela
s hrou Clash of Clans.
V tomto titule budete
súperiť s ostatnými 
hráčmi v reálnom čase.
Hra kombinuje straté-
giu s kartovou hrou. 
Výsledkom je chytľavý
mix, ktorému doslova
prepadnete. Hra je do-
stupná zadarmo, ponú-
ka mikrotran sakcie. 

Heroes Tactics: 
War & Strategy
Heroes Tactics je 
zábavná F2P hra, ktorá
kombinuje ťahové tak-
tické boje, vývoj postáv,
RPG prvky a zbieranie 
hrdinov. Nová aktuali-
zácia vylepšuje hrateľ-
nosť a prináša nových
bojovníkov. Hrať sa 
môžete zadarmo,
pričom okrem príbe-
hovej kampane budete 
súperiť proti ostatným 
hráčom a s guildou 
bojovať proti najťažším
nepriateľom.

MULTIMÉDIÁ

Vimeo
iOS, Android, Windows
Vimeo z hľadiska
popularity nedosahu-
je úspech hlavného 
konkurenta, služby
YouTube. Tento video-
portál však obsahuje
množstvo videí, ktoré sa
oplatí si pozrieť. Nová
verzia aplikácie prináša 
vynovený prehrávač 
s podporou rozlíšenia 
až 4K, kategórie, ktoré
uľahčujú hľadanie urči-
tého typu videí a ďalšie 
novinky.

UŽITOČNÉ 
NÁSTROJE

Opera Mini
Opera_ikona
iOS, Android, Windows
Prehliadač Opera 
Mini sľubuje, že ušetrí 
vaše mobilné dáta bez 
kompromisu pohodlia 
pri prehliadaní webu. 
Opera chce v porovnaní 
s predinštalovanými 
prehliadačmi zaujať 
aj intuitívnym použí-
vaním, nižšou nároč-
nosťou na spotrebu
a pokročilými fun-
kciami, vrátane tvorby 
a skenovania QR kódov 
priamo cez prehliadač. 
Ak vám nevyhovuje 
Chrome alebo Safari,
dajte Opere Mini šancu. 

Docufy: 
Scan to PDF
Chcete premeniť svoj 
telefón na mobilný
skener, ktorý máte 
stále so sebou? Táto 
aplikácia vám v tom 
pomôže. Jej prínos 
oproti zabudovanej 
aplikácii fotoaparátu 
spočíva v dodatočných 
úpravách odfoteného
dokumentu, ktoré sú 
špeciálne navrhnuté
za účelom zlepšenia 
kvality obrázka, resp. 
jeho čitateľnosti. Na-
skenovaný dokument 
môžete jednoducho
prekonvertovať do PDF 
súboru.

Launchify
Šikovný nástroj, vďaka
ktorému si môžete
vytvoriť notifi kačný 
panel s odkazmi na vaše 
obľúbené aplikácie.
Tak možno defi novať 
aplikáciu Launchify. 
Ide o užitočnú pomôc-
ku, ktorá môže uľahčiť 
a urýchliť spúšťanie 
vašich najobľúbenejších 
aplikácií. Okrem noti-
fi kačnej lišty si môžete
vami vytvorený panel 
umiestniť aj na ob-
razovku uzamknutia.

Adobe Premier 
Clip
Ponuka mobilných mul-
timediálnych nástrojov 
spoločnosti Adobe sa
najnovšie rozšírila o ap-
likáciu Premier Clip. Tá 
sa zameriava na tvorbu 
a editáciu videa. Vytvo-
rený projekt môžete
exportovať a následne 
upravovať v počítačo-
vých programoch ako je
Premier Pro CC. Poteší 
možnosť jednoducho
importovať fotografi e 
z aplikácie Lightroom
a ďalšie nadštandardné
funkcie.

TOP APLIKÁCIE5588 5599TOP APLIKÁCIE
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VYDAVATEĽ: 
SLOVAK TELEKOM, A.S.

ŠÉFREDAKTOR: 
ONDREJ MACKO

SPOLUPRACOVALI: 
MICHAL REITER
ROMAN KADLEC
MIROSLAV ILLÉŠ

MICHAELA ŠUTKOVÁ
TOMÁŠ BURANSKÝ
XÉNIA RYBÁKOVÁ

KOREKTÚRA: 
JANA RYBÁKOVÁ

LAYOUT 
A GRAFICKÝ DIZAJN: 

LÝDIA VALTER

SÍDLO VYDAVATEĽA:
SLOVAK TELEKOM, A.S.

BAJKALSKÁ 2
817 62  BRATISLAVA

KONTAKT:
TOPAPLIKACIE@TOUCHIT.SK

Redakcia si vyhradzuje
právo na publikovanie

uverejnených príspevkov
na internete pri zachovaní 
autorských práv. Názory

autorov nemusia súhlasiť
s názormi redakcie. Ďalšia

reprodukcia článkov je
možná len so súhlasom

redakcie. Tlač z dodaných
reprodukčných materiálov.
Rozširuje Slovak Telekom
na predajniach zadarmo.

Ceny uvádzané pri
predstavení produktov
predstavujú ceny pre
koncového zákazníka

s DPH. Vyhotovenie recenzií 
je zadarmo, redaktori
nemajú žiadny podiel

v spoločnostiach, od ktorých
sú produkty zapožičané.

KDE NÁS NÁJDETE?
www.topaplikacie.sk

www.facebook.com/topaplikacie 

PRIPRAVUJEME

VVVV V NANANANANASLSLSLS EDEDEDUJUJUJÚCÚCÚCOMOMOMOM
VYVYVYDDADANÍNÍNÍ SSA A BUB DEDEMEEM  
VENONONOVAVAAŤ Ť AJAJ TTÝMÝMTOTOTO 
TÉTÉÉMAMAMAMM:

Aplikácie, 
ktoré vám spríjemnia 
dovolenku 

NÁJDETE

V PREDAJNIACH 

SLOVAK TELEKOMU

POČAS LETA 

Sledujte zlepšenie 
svojej kondície 
priamo na ruke 

Premeňte 
svoje fotografi e 
na umenie 

Strážte si 
svoje fi nancie 
nielen na cestách 

Naučte sa 
cudzie jazyky 
rýchlejšie 

w
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APLIKÁCIE PRE ŠTUDENTOV

Platí pri úhrade príslušného poplatku a využití určeného programu služieb.
Sieť spoločnosti Slovak Telekom, a. s., bola vyhodnotená ako najlepšia sieť v teste P3 communications GmbH za 06/2015.

v najlepšej sieti        nicniejenemozne

ČAKANIE NA 
NOVÝ MOBIL
SKRACUJEME 
NA POLOVICU


