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EDIT     RIÁL
ÁNO PRE BEKIMA

Toto vydanie Top Aplikácií 
je ladené letne. Leto síce na 
Slovensku prišlo trochu skôr ako 
sme čakali – už v druhej polovici 

apríla, ale ten skutočný letný oddych 
príde až počas letných prázdnin. My 
sme pre vás pripravili zaujímavý obsah, 
aby ste boli na toto ročné obdobie dobre 
pripravení. V tomto vydaní Top Aplikácií 
tak nájdete rady o tom, ako sa starať o svoj 
telefón v horúčavách, ako si čo najlepšie 
naplánovať dovolenku a výlety a ako 
čo najlepšie fotiť so smartfónom. Veď 
to je najčastejšia činnosť, ktorú dnes na 
dovolenke robíme. K tejto téme patrí aj 
možnosť ako byť pripojený na internet aj 
počas letu v lietadle, pričom tento spôsob 
komunikácie prináša pre viaceré letecké 
spoločnosti práve Deutsche Telekom. 

Na základe požiadaviek od vás 
prinášame aj článok pre úplných 
začiatočníkov o tom, ako vôbec začať 
pracovať so smartfónom a využiť jeho 
funkcie. Zaoberáme sa aj tým, či sa oplatí 
si svoj smartfón poistiť. Samostatný 
článok sa venuje zaujímavým doplnkovým 
produktom, ktoré sú určené hlavne na leto. 

Leto je aj o tom, že sa chcete zabaviť 
s videom a dobrou hudbou, a to aj 
vtedy, keď nie ste doma. Práve na to 
využijete novú šikovnú službu Telekom 
StreamOn a vo vybraných aplikáciách pre 
video a audio už nebudete míňať svoje 
drahocenné dáta. 

Najväčší článok v tomto vydaní sa 
venuje najnovším vlajkovým lodiam 
z oblasti smartfónov. Vybrali sme pre vás 
chuťovky ako Huawei P20 Pro, Samsung 
Galaxy S9/S9+ a Sony Xperia XZ2. To 

je aktuálne to najlepšie, čo si môžete 
vybrať z ponuky smartfónov a my máme 
v redakcii praktické a už dlhodobé 
skúsenosti so všetkými týmito telefónmi. 
Nenecháme si ich pre seba a podelíme sa 
s vami o naše poznatky. 

A špeciálne som si nechal článok 
o predstavení nových programov ÁNO 
od Telekomu. V najvyššom programe 
ÁNO XXL totiž máte až 40 GB dát na 
mesiac, a to si myslím je pre väčšinu 
bežných používateľov na mobile predstava 
o nekonečných dátach. Celkovo sú nové 
programy ÁNO orientované hlavne na 
posilnenie dátovej zložky, veď súčasný 
životný štýl je na to zameraný. 

Na tlačovej konferencii pri príležitosti 
uvedenia týchto programov som sa stretol 
aj s novou tvárou Telekomu, ktorou je 
Pezinčan Bekim Aziri. Je to zaujímavý 
chlapík a som rád, že je tu teraz niekto, kto 
naozaj žije na Slovensku a používa mobilný 
telefón a všetky služby v našom domácom 
prostredí. Od Telekomu to bol celkom 
risk zvoliť si ho po Petrovi Saganovi, 
lebo otvorene povedané, Bekim až taký 
známy nie je. Je to vozičkár, pritom človek 
s mimoriadne pozitívnym prístupom 
k životu. Mal som s ním rozhovor a podľa 
môjho názoru to bola dobrá voľba, aj keď 
na toto hodnotenie je asi trochu skoro. 
Ale zatiaľ to tak vyzerá. Mne osobne sa 
reklamy s ním páčia, majú veľkú dávku 
humoru a dobre prepájajú služby Telekomu 
s tým, ako ich chápu bežní zákazníci. 

Verím, že sa vám bude toto vydanie Top 
Aplikácií páčiť a teším sa s vami na ďalšie 
číslo.

Ondrej Macko

DÁTOVANIE
BEZ BARIÉR?
S NOVÝMI
PAUŠÁLMI
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OBSAH  STREAMON – VIDEÁ  
 A HUDBA BEZ  
 STAROSTÍ  
 O MOBILNÉ DÁTA   

AK NECHCETE BYŤ OBMEDZOVANÍ PRI 
POČÚVANÍ HUDBY ALEBO SLEDOVANÍ 
VIDEA, SERIÁLOV ČI FILMOV.

 PLÁNUJEME 
 DOVOLENKU CEZ 
 MOBIL  

 
VYBRALI SME NIEKOĽKO APLIKÁCIÍ,  
KTORÉ VÁM UĽAHČIA PLÁNOVANIE  
DOVOLENIEK, ČI VÍKENDOVÝCH VÝLETOV.

08

04 Telekom prináša paušály ÁNO – ponúknu 
viac dát

 Podľa výšky programu získate neobmedzené 
volania, neobmedzené SMS a MMS, ale hlavne 
veľké balíky dát.

06 Telekom spúšťa internet na palube lietadiel  
Operátor Deutsche Telekom na výstave MWC 
predstavil aj spôsob ako budete môcť byť 
 pripojení na internet aj na palube lietadla. 

12 Ako sa starať o smartfón v lete?
 Zhrnuli sme praktické odporúčania, ako sa 

postarať o vášho pomocníka na každý deň.

16 Oplatí sa poistenie smartfónu?    
Smartfóny sú každým rokom drahšie. Oplatí sa 
ich poisťovať?  

19  Bekim Aziri – viem sa postaviť  
na vlastné nohy

 Má 29 rokov a ako 17-ročný utrpel na bicykli 
úraz, ktorý spôsobil ochrnutie dolných 
končatín. Bekim sa ale len tak nevzdáva a stal 
sa tvárou kampane Telekomu.

22  Ako najjednoduchšie platiť za aplikácie?   
Ako zákazník Telekomu môžete za aplikácie 
platiť aj cez faktúru.

12

19

23

20
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38

44
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30 VYUŽITE FOTOAPARÁT  
 VO VAŠOM SMARTFÓNE  
 NAPLNO   

PRIPRAVILI SME PREHĽAD TOHO, ČO FOTOAPARÁT 
DOKÁŽE, NA ČO SI DAŤ POZOR A ZAUJÍMAVOSTI, 
O KTORÝCH STE MOŽNO NETUŠILI.

23  Najnovšie vlajkové lode. Ktorú si vybrať?  
 Zvažujete kúpu nového smartfónu a chcete si vybrať 

z toho najlepšieho, čo je aktuálne dostupné na trhu? 
Pripravili sme pre vás prehľad najnovších vlajkových lodí. 

38  Počúvame podcasty v smartfóne    
Výber aplikácií na počúvanie  
hovoreného slova.  

42  7 gadgetov na leto   
S výberom našich gadgetov môžete  
zažiť leto plné zážitkov naplno. 

44  Začíname so smartfónom 
V tomto seriáli si prejdeme 
nastavením telefónu od 
úplného začiatku. 

50  Telekom odporúča: 
 Najlepšie mobilné 

hry  
 Vybrali sme pre vás tie 

najzábavnejšie mobilné hry, 
ktoré si môžete zahrať na 
smartfóne či tablete.

54 Poradňa:  
Tipy pre váš smartfón

 Užitočné tipy a triky, ako zlepšiť 
používanie vášho smartfónu. 

 FALOŠNÉ SPRÁVY 
 NA INTERNETE:  
 DAJTE SI NA NE POZOR  
 
FAKE NEWS - FALOŠNÉ, NEPRAVDIVÉ SPRÁVY, 
KTORÉ SA DNES ŠÍRIA OVEĽA JEDNODUCHŠIE 
A RÝCHLEJŠIE, AKO TOMU BOLO KEDYKOĽVEK 
PREDTÝM. AKO SA IM VYHNÚŤ?

34

FAKE
NEW

S!
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SLOVAK TELEKOM 
SPUSTIL PREDAJ 
NOVÝCH PAUŠÁLOV 
ÁNO. PODĽA VÝŠKY 
PROGRAMU ZÍSKATE 
NEOBMEDZENÉ 
VOLANIA, 
NEOBMEDZENÉ SMS 
A MMS, ALE HLAVNE 
VEĽKÉ BALÍKY DÁT. 

Paušály ÁNO reagujú aj 
na zrušenie roamingu 
v rámci EÚ a služby 

z jedného balíka využívate 
rovnako doma ako i v kraji-
nách EÚ.

Štruktúra programov 
ÁNO
V portfóliu Telekomu sa 
teraz nachádza päť no-
vých programov. Najnižší 
ÁNO S obsahuje základné 
balíky služieb a je jediný, pri 
ktorom sa ešte uplatňuje 
obmedzenie na volania 
a SMS. Od paušálu ÁNO M 
sú štandardnou súčasťou ne-
obmedzené volania a neob-
medzené SMS a MMS správy 
na Slovensku, do krajín EÚ 
i v krajinách EÚ v rámci 
roamingu. Každý program 
obsahuje aj voľný balík dát. 

Programy ÁNO zatiaľ 
existujú súbežne s doterajší-
mi programami Happy, ak si 
ich však pozriete detailnej-
šie, prídete na to, že ÁNO je 
výhodnejšie hlavne z hľadis-
ka objemu mobilných dát. 

Najvyšší program ÁNO 
XXL navyše zahŕňa:
•  300 minút na volania zo 

SR do Zóny Profi, prichá-
dzajúce volania v tejto 
zóne i na odchádzajúce 
volania zo Zóny Profi 
do SR

•  200 SMS/MMS zo SR 
do Zóny Profi

•  500 MB dát v Zóne Profi

Zóna Profi predstavuje 
takmer 80 krajín sveta 
v Afrike, Severnej a Južnej 
Amerike, Ázii ale napr. je 
tu aj Srbsko, Čierna Hora, 
Bosna a Hercegovina či Švaj-
čiarsko. Ak ste svetobežník, 
tento program sa vám oplatí. 

ÁNO programy 
v Magenta 1
Nové programy sa stanú 
ešte výhodnejšími, keď 
si ich vložíte do skupiny 
 Magenta 1. Ak teda máte 
aspoň jednu pevnú a jednu 
mobilnú službu od Teleko-

mu (obe  aspoň vo variante 
M), získate 2-krát toľko 
minút a 2-krát toľko dát 
za rovnakú cenu, ako by to 
bolo bez Magenta 1. Pritom 
platí doterajšia výhoda ne-
obmedzených volaní a správ 
v skupine Magenta 1.

Samozrejme, programy 
ÁNO môžete používať aj 
samostatne, teda bez zahr-
nutia do skupiny Magenta 1. 
Nové paušály si tiež budete 
môcť kúpiť aj bez viazanosti, 
ale za vyššie ceny.

TELEKOM PRINÁŠA 

Paušály ÁNO
PONÚKNU
VIAC DÁT

PAUŠÁLY ÁNO

 ÁNO S ÁNO M ÁNO L ÁNO XL ÁNO XXL

Volania (v SR, do EÚ, EÚ roaming) 100 minút / 200 minút* neobmedzené neobmedzené neobmedzené neobmedzené

SMS (v SR, do EÚ, EÚ roaming) 0 neobmedzené neobmedzené neobmedzené neobmedzené

Dáta (v SR, v EÚ) 250 MB / 500 MB* 500 MB / 1 GB* 4 GB / 8 GB* 10 GB / 20 GB* 20 GB / 40 GB*

Mesačná cena s viazanosťou 10 € 20 € 30 € 40 € 70 €

Mesačná cena bez viazanosti 12 € 25 € 35 € 45 € 80 €

*so skupinou Magenta 1, ktorá obsahuje aspoň jednu mobilnú a jednu fixnú službu vo variantoch aspoň M  

Parametre a ceny programov ÁNO s Magenta 1 a bez nej a s viazanosťou a bez nej

ONDREJ  MACKO
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Neminuté dáta  
sa prenášajú ďalej
Súčasťou nového portfólia 
ÁNO je možnosť prenášania 
neminutých dát do ďalšieho 
mesiaca. Ak teda neminiete 
voľný objem dát, budete si ho 
môcť bez poplatku preniesť 
do ďalšieho mesiaca. Teraz 
teda môžete kalkulovať 
s tým, že si dáta v slabšom 
mesiaci odložíte do toho 
silnejšieho. 

Nový je aj prístup k tomu, 
čo sa stane po vyčerpaní 
dát zahrnutých v paušále. 
Dátová prevádzka sa totiž 
pri programoch ÁNO zastaví 
a môžete kúpiť ďalšie dáta. 
Pri programe Happy sa 
pritom uplatňuje systém 
pomalších dát.

Doplnkové balíčky 
k programom ÁNO
K programom ÁNO si budete 
môcť dokúpiť aj mesačné ba-
líčky. K najnižšiemu progra-
mu ÁNO S je k dispozícii 
za 3 € mesačne (pri 24-mesač-
nej viazanosti), resp. 5 € (bez 
viazanosti) táto trojica:

•  100 minút do všetkých 
sietí

•  neobmedzené Telekom 
volania

•  neobmedzené SMS a MMS 
do všetkých sietí

Ešte dôležitejšia je však 
možnosť dokúpenia ďalších 
dát. Pre všetky paušály je 
dostupný 1 GB balíček za 5 € 
(pri 24-mesačnej viazanosti), 
resp. 6 € (bez viazanosti). Pre 
programy ÁNO M až XXL je 
k dispozícii aj 2 GB balíček 
za 6 € (pri 24-mesačnej 
viazanosti), resp. 10 € (bez 
viazanosti). Rovnako môžete 
použiť aj Denné balíčky: 1 GB 
za 1 €, resp. Neobmedzený 
denný balíček dát za 4,99 €.

K programom ÁNO sa 
bude dať aktivovať aj služba 
 StreamOn, vďaka ktorej 
môžete za mesačný poplatok 
celý mesiac NEOBMEDZENE 
počúvať a sledovať audio 
a video cez podporované 

aplikácie zo zdrojov ako Dee-
zer, Spotify či YouTube. Zoz-
nam partnerov je už celkom 
bohatý, určite si vyberiete. 

Akciové telefóny 
k paušálom ÁNO
K paušálom ÁNO si môžu 
zákazníci kúpiť aj akciový 
telefón. Systém predaja je 
rovnaký ako pri paušáloch 
Happy, keď bude cena tele-
fónu rozložená na viaceré 
poplatky. Vďaka nim si teraz 
môžete vybrať aj z drah-
ších modelov a nemusíte 
ich zaplatiť naraz. Ponuka 
smart fónov i ďalších zariade-
ní je veľmi široká a obsahuje 
desiatky prístrojov.

Výhody pre Easy 
v Magenta 1
Nové benefity platia pre 
Easy karty vložené do skupín 
Magenta 1. Naďalej získate 
bezplatné volania a SMS 
v skupine, po novom navyše 
dostanete dvojnásobné Extra 
dáta v rámci balíkov:

•  VŽDY GIGA bude obsaho-
vať 1000 MB + 2×500 MB 
dát

•  VŽDY 2GIGA bude mať 
2000 MB + 2×500 MB dát

Verdikt
Ak si pozriete podrobnejšie 
programy ÁNO, tak zistíte 
nasledujúce skutočnosti. 
ÁNO je program s najvyš-
ším objemom dát na trhu, 
ak zohľadníme aj mapu 
pokrytia Slovenska vlastnou 
rýchlou sieťou. Spolu s ba-
líčkami si ho navyše môžete 
prispôsobiť presne podľa 
toho, čo potrebujete. Napr. ak 
vám ide hlavne o sledovanie 
videí cez YouTube, potom si 
prikúpite balíček StreamOn. 
Ak potrebujete viac dát v da-
nom mesiaci, tak si prikúpite 
1 GB dát. Program sa dá na-
staviť presne tak, aby vám čo 
najviac vyhovoval. A o tom 
sú programy ÁNO. 


PAUŠÁLY ÁNO

Byť v skupine Magenta 1 sa určite oplatí

Doplnkové balíčky k programom ÁNO

Výber len tých najžiadanejších telefónov, ktoré sa dajú 
v Telekome kúpiť v akcii
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INTERNET NA PALUBE LIETADLA

Na MWC sme tak videli, 
ako hlavní predsta-
vitelia Deutsche 

Telekom (DT) Claudia Nemat 
a Tim Höttgest spoločne 
zrealizovali cez internet prvý 
priamy prenos medzi výsta-
viskom v Barcelone a lietad-
lom letiacim nad Nemeckom. 
Všetci prítomní si tak mohli 
overiť, že to bolo vo výbornej 
kvalite obrazu i zvuku cez 
EAN. Zástupcovia DT telefo-
novali so známym nemeckým 
brankárom Bayernu Mní-
chov, Manuelom Neuerom. 
Ten smeroval súkromným 
lietadlom do Mníchova 
a témou ich rozhovoru boli 
pripravované majstrovstvá 
sveta vo futbale. Nemecko 
a futbal patria k sebe, a tak 
bol ich rozhovor vedený 
v nemčine. Obraz aj zvuk boli 
naozaj excelentné. 

Ako sa teda internetový 
signál do lietadla v skutoč-

nosti dostáva? Telekom 
v tomto prípade spolupracuje 
s Nokiou a firmou Inmarsat 
a výsledkom je European 
Aviation Network. Je to prvá 
integrovaná sieť pozostá-
vajúca zo satelitov a LTE 
pozemných staníc, ktorá 
pokrýva lety po celej Európe. 
Od Nórska na severe po Gréc-
ko na juhu a od Rumunska 
na východe po Portugalsko 
na západe – a to bez bielych 
miest. Pokrytie je všade, vrá-
tane vodných plôch. Zo zeme 
to zaistí 300 základových sta-
níc, každá s dosahom 150 km. 
Tieto dokážu vyslať signál 
do výšky 10 km nad zemou, 
v tejto hladine totiž lietajú 
európske lety. Tieto stanice 
sú umiestnené v 30 krajinách 
vrátane Slovenska, v našej 
krajine sa nachádzajú 3 také-
to stanice. Rozmiestňovanie 
základových staníc trvalo 18 
mesiacov. K tomu pripočítajte 

ONDREJ  MACKO

OPERÁTOR DEUTSCHE TELEKOM NA VÝSTAVE 
MWC PREDSTAVIL AJ SPÔSOB AKO BUDETE 
MÔCŤ BYŤ PRIPOJENÍ NA INTERNET AJ 
NA PALUBE LIETADLA. IDE O SIEŤ EUROPEAN 
AVIATION NETWORK (EAN).

TELEKOM SPÚŠŤA 

Internet 
na palube 
lietadiel

NA LIETADLO STAČÍ 
ZOSPODU PRIPOJIŤ MALÚ 
ANTÉNKU, SPRACOVANIE 
SIGNÁLU MÁ NA STAROSTI 
MENŠÍ POČÍTAČ A ZRAZU 
JE NA PALUBE LIETADLA 
INTERNET
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INTERNET NA PALUBE LIETADLA

satelitné stanice od Inmarsat, 
ktoré sú plne funkčné už 
od septembra minulého roka. 
Táto sieť tak naozaj dokáže 
poskytnúť internet v rýchlos-
ti blízkej tomu, čo poznáme zo 
zeme ako 4G, a to aj vo výške 
10 000 metrov. 

Pár technických paramet-
rov – rýchlosť pripojenia je 
75 Mbit/s na jedno lietadlo, 
latencia je menej ako 100 ms 
(typicky 20 ÷ 70 ms) a internet 
sa dá využiť aj na hry, virtu-
álnu realitu a pod. Doba po-
trebná na inštaláciu v lietadle 
je veľmi krátka, EAN naozaj 

pokrýva celé územie Európy. 
Z hľadiska rýchlosti 

a bezpečnosti sa bude dať 
takýto internet použiť napr. 
na aplikácie ako je premie-
tanie filmov v okuliaroch 
pre virtuálnu realitu, Skype 
rozhovory vo vysokej kvalite, 
umelú inteligenciu a pod. 

Deutsche Telekom má spo-
luprácu s konkrétnymi letec-
kými spoločnosťami skupiny 
IAG a British Airways boli 
prvou flotilou, kde sa tento 
spôsob pripojenia na internet 
objavil. Tento internet nájdete 
aj u spoločností Aer Lingus, 

AirFrance, China AirLines, 
Eva Air, Garuda Indonesia, Ja-
pan Airlines, KLM, Lufthansa 
či Virgin Atlantic. My sme si 
ho v praxi vyskúšali v prípade 
Slovákmi často využívanej 
spoločnosti Austrian Airlines 
pri lete z Viedne do Paríža. 

Na európskych letoch vo 
vybraných lietadlách si môže-
te vybrať tri typy pripojenia 
na internet: MyAustrian 
FlyMessage za 3 € (alebo 1000 
vernostných míľ), MyAustrian 
FlyNet Surf za 7 € (2300 
míľ) a najvyššia úroveň je 
MyAustrian FlyNet Stream 

za 12 € (4000 míľ). Toto pripo-
jenie je platné na celú dobu 
letu, v našom prípade to bolo 
okolo 2 hodín.

My sme si vyskúšali 
FlyMessage a celý let sme 
komunikovali s redakciou po-
mocou Facebook Messenger, 
vybavili sme maily a prezreli 
pár stránok. Let ubehol veľmi 
rýchlo. Na pripojenie potrebu-
jete len zariadenie s Wi-Fi 
pripojením – notebook, 
tablet alebo smartfón, platba 
sa realizuje on-line. Platiť 
môžete cez medzinárodné 
platobné karty, využiť môžete 
PayPal alebo vernostné míle. 
V poslednom prípade potre-
bujete vedieť číslo zákazníka 
a váš PIN pre program Miles 
& More. 

Rovnako máme skúsenosti 
s využitím tohto pripojenia 
na palubách leteckej spoloč-
nosti British Airways. Tu je 
to o niečo drahšie. Balíček 
určený na prehliadanie 
internetu je za 4,99 £ a balíček 
zameraný na sledovanie videa 
stojí 7,99 £. Avšak tieto ceny 
sú za jednu hodinu pripoje-
nia na internet. Skúšali sme 
balíček Stream a naozaj sme 
dosiahli možnosť plynulého 
sledovania videa vo vysokom 
rozlíšení. 

Konštatujeme, že toto je 
veľmi dobrý spôsob pripoje-
nia na internet a budeme ho 
používať. Využiť sa dá na prá-
cu aj na zábavu. 

PONUKA MOŽNOSTI 
PRIPOJENIA NA INTERNET 
U AUSTRIAN AIRLINES

MOŽNOSTI PLATBY 
ZA PRIPOJENIE NA INTERNET  
POČAS LETU

TAKTO VYZERAL PRIAMY 
PRENOS Z PALUBY 
LIETADLA CEZ INTERNET 
NA VÝSTAVE MWC
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Plánujte 
dovolenku 
cez mobil
TOMÁŠ  BURANSKÝ

Počas leta si všetci chceme 
dopriať chvíle oddychu 
a pohody. Cestujeme na 
niekoľko dní k moru či do hôr, 
kde chceme zregenerovať 
svoje telo a myseľ. Len tak 
jednoducho vypnúť, na nič 
nemyslieť a užívať si silu 
okamihov, ktoré prežívame 
v prítomnosti.
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GOOGLE TRIPS
Jedným z najlepších plánovačov výle-
tov je Google Trips. Ide o rozsiahlu, no 
zároveň jednoducho spracovanú apliká-
ciu, ktorá vám vytvorí presný plán vašej 
cesty za zážitkami. Na úvodnej obrazov-
ke si vyberiete destináciu, ktorú chcete 
navštíviť, zadáte termín a aplikácia vám 
vytvorí trip (po slovensky výlet). V rám-
ci tripu už nájdete presné informácie 
o rezervácii vašich cestovných lístkov, 
leteniek, ubytovania. Aplikácia totiž 
pristupuje k vášmu Gmailu a dokáže 
tieto rezervácie identifikovať a priradiť. 
Nájdete tu aj dôležité informácie, ktoré 
je dobré vedieť pri návšteve cieľovej 
destinácie, tipy kde sa dobre najesť. 
Výhodou je, že si celý trip aj s mapou 
môžete stiahnuť a pristupovať potom 
k nemu aj off-line, čo vám ušetrí dáta. 

 

 SYGIC TRAVEL
Užitočný plánovač výletov od sloven-
skej firmy Sygic bude vaším spoľahli-
vým spoločníkom na cestách. V apliká-
cii zadáte destináciu, termín a následne 
si vytvorený výlet môžete stiahnuť do 
off-line režimu. Obsahovať bude nielen 
mapu lokality, ale aj mapu verejnej do-
pravy, tipy na jednotlivé miesta, ktoré 
navštíviť a váš denný itinerár, ktorý si 
vopred vytvoríte. Výhodou aplikácie je, 
že dokáže plánovať naozaj realisticky 
a odhadne napríklad počet pamiatok, 
ktoré si stihnete prezrieť počas jedné-
ho dňa tak, aby ste optimalizovali aj 
náklady na dopravu. Samozrejme plán 
si môžete upraviť podľa seba a ak si 
myslíte, že toho stihnete viac, aplikácia 
nebude protestovať. Zaujať vás môže 
aj tzv. video tour. Ide o virtuálnu 
prehliadku mesta, ktorá je natočená 
ako 360° video so sprievodným slovom 
v angličtine. 

 

VISITACITY
Ak sa chystáte na spoznávanie kon-
krétneho mesta, môžete si nainštalo-
vať aj Visitacity. Ide o aplikáciu, ktorá 
sa zaraďuje do tzv. cestovateľských 
príručiek a zahŕňa v sebe informácie 
pre turistov, ktoré využijú pri návšte-
ve jednotlivých miest. Po zvolení mes-
ta si vyberiete počet dní a aplikácia 
vám navrhne presný itinerár aktivít, 
ktoré počas týchto dní stihnete. Pri-
hliada sa aj na to, či ste skôr typ, ktorý 
radšej navštevuje galérie a múzeá, 
alebo skôr monumenty a architektúru 
a podobne. je jasné, že stihnúť sa nedá 
všetko a v niektorých múzeách a galé-
riách môžete stráviť hodiny. 
 
 

AK SI CHCETE 

NÁJSŤ LACNÝ VÝLET 

ČI DOVOLENKU, 

SKÚSTE AJ ZĽAVOVÉ 

APLIKÁCIE ZLAVADNA 

ČI ZLAVOMAT.

Znie to skoro ako z rozprávky. Zbaliť 
si ruksak a len tak sa vydať do ne-
známa, ako dobrodruhovia v ame-

rických filmoch. Tí z vás, ktorí žijú pevne 
nohami na zemi už vedia, že vydať sa na 
výlet nie je vždy také jednoduché, ako sa 
môže zdať. Najmä ak plánujete dovolenku 
či výlet na niekoľko dní. 

Predchádza tomu poriadne plánovanie. 
Nielen vhodného termínu, ale aj výber 
destinácie, spôsob ako sa tam dostanete 
a v neposlednom rade to, čo tam budete 
celé tie dni robiť. Hľadáte rezort, kde celý 
deň preležíte na pláži, alebo ste skôr tí ne-
posední, čo na plážovom ležadle nevydržia 
a musia byť neustále v pohybe? 

Potom rozhodne nezanedbajte 
spomínanú fázu plánovania, aby ste po 
príchode na dovolenku neboli sklamaní. 
Prostredníctvom internetu a aj mobil-
ných aplikácií, môžete svoju dovolenku 
naplánovať do posledného detailu. 
Preskúmate lokality, ktoré by ste chceli 
navštíviť, vyberiete si vhodný spôsob 
dopravy, overíte či tam budete mať čo jesť 
a naplánujete si aj fakultatívne výlety 
s presným itinerárom na jednotlivé dni. 

Vždy je lepšie mať plán, ako ho nemať. 
Na mieste ho už dokážete presne prispôso-
biť aktuálnej situácii. Napríklad zmenám 
počasia, alebo ako to už mnohí poznáte, 
zmenám otváracích hodín jednotlivých 
prevádzok či odchodov autobusových 
liniek. Napríklad na takej Sardínii či 
Malte musíte brať odchody autobusov len 
orientačne a mať plán, čo budete robiť, ak 
nedorazí, preto stojí za to.  

Takto naplánovaná dovolenka vám 
ušetrí nielen čas, ale v neposlednom rade 
aj peniaze. V tomto článku sme vybrali 
niekoľko aplikácií, ktoré vám uľahčia 
plánovanie dovoleniek, či víkendových 
výletov. Želáme vám, aby ste mali leto 
plné zážitkov. 
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VACATION 
LANNER

Ďalšia z aplikácií na plánovanie výletov 
sa obsahovo podobá jej konkurentom, no 
predsa len sa odlišuje výrazným dizaj-
nom. Po spustení sa vás aplikácia spýta, 
kam sa chystáte a kedy. Následne si v nej 
dokážete vyhľadať letenku a rezervovať 
ubytovanie. Na tieto aktivity však využí-
va služby tretích strán. Po naplánovaní 
vašej cesty si následne môžete pozerať 
tipy, ktoré aplikácia ponúka. V špeciálnej 
zložke nájdete aktivity – napríklad nočný 
život, kiná, koncerty, bary, kaviarne, 
v zložke turistika zase galérie, múzeá, 
verejné umenie, historické časti a po-
dobne. Jednotlivé tipy môžete označo-
vať srdiečkom a aplikácia ich priradí 
automaticky do záložky Your Trip, kde ich 
nájdete všetky spolu. Nevýhodou je, že na 
používanie aplikácie potrebujete interne-
tové pripojenie a tiež si musíte zvyknúť 
na netradičné ovládanie.
 

TRIP PLANNER
Pre používateľov, ktorí nedôverujú veľ-
kým hráčom ako je napríklad Google a ne-
radi odovzdávajú svoje osobné údaje, je tu 
aplikácia Trip Planner. Tá združí všetky 
informácie o vašom výlete či dovolenke, 
ale len na základe toho, čo do nej zadáte. 
Všetky informácie totiž musíte zazname-
nať ručne. Či ide o letenky, ubytovanie, 
aktivity, to-do list, výdavky a podobne. 
Informácie si potom môžete zálohovať 
v Google Drive a odtiaľ si ich aj obno-
viť. Na dnešnú dobu trošku old-school 
riešenie, ale proti gustu, žiaden dišputát. 
Aplikácia má určite svojich fanúšikov. 

AIRBNB
Pochodiť a spoznávať mestá ako turista 
je super. No na každého turistu raz príde 
únava a ocení dobrú posteľ, kúpeľňu 
a prípadne raňajky. Cez Airbnb si môžete 
vyhľadať ubytovanie, ktoré ponúkajú 
miestni obyvatelia. Môže ísť o izby v ich 
domoch či bytoch, ale aj celý apartmán, 
ktorý budete mať len pre seba. Je na vás, 
čo preferujete. Výhodou bývania v izbe 
môže byť napríklad to, že oveľa lepšie 
spoznáte lokálne podmienky vďaka 
rozhovorom s vaším domácim. V aplikácii 
si ubytovanie vyberáte nielen podľa ceny, 
ale aj typu, počtu dospelých, detí a domá-
cich zvierat. Aby bolo všetko podľa vašich 
očakávaní. Oplatí sa samozrejme čítať 
hodnotenia, kde sa dozviete skúsenosti 
ľudí, ktorí tam boli ubytovaní pred vami.  

 

BOOKING.COM
Prostredníctvom Booking.com si môžete 
veľmi jednoducho vyhľadať vhodné 
ubytovanie a priamo cez aplikáciu si ho 
aj rezervovať a zaplatiť. Aplikácia v sebe 
agreguje niekoľko tisíc ubytovacích 
zariadení a hotelov, ktoré vás rady u seba 
privítajú. Zadáte iba dátum ubytovania, 
koniec ubytovania, počet izieb, dospe-
lých osôb a detí. Filtrovať ubytovanie 
však dokážete oveľa podrobnejšie, podľa 
mestských častí, možností stravovania 
a podobne. Tiež je vhodné sledovať hod-
notenia ostatných používateľov. Súčasťou 
aplikácie sú aj cestovateľské príručky 
pre jednotlivé destinácie. Tu sa napríklad 
dozviete, priemerný počet turistov a prie-
mernú cenu ubytovania v prehľadnom 
grafe. Vďaka tomu zistíte, kedy získate 
ubytovanie v najlepšom pomere cena/
výkon a zároveň sa nebudete predierať 
mestom plným turistov. 

 

PACKKING
Zbaliť sa na výlet nie je jednoduché. 
Neraz váhate, čo si nabaliť do kufra či 
ruksaku a či vám tých desať tričiek, štyri 
mikiny, pätoro nohavíc a dva páry topá-
nok budú stačiť. Táto aplikácia by to mala 
zvládnuť za vás. Zvolíte si destináciu 
kam idete, termín kedy budete cestovať, 
spôsob dopravy, aké by malo byť v tom 
čase počasie a typ vecí, ktoré si chcete so 
sebou vziať – napríklad či sa chystáte aj 
na pláž a do hôr. Rovnako či budete mať 
počas výletu možnosť prať. Aplikácia 
potom vyráta počet nevyhnutných vecí, 
ktoré si so sebou musíte zbaliť a zároveň 
zahrnie do zoznamu ostatné veci prispô-
sobené vašim aktivitám. Z tých si už sami 
vyberiete, čo budete skutočne potrebovať. 
Vďaka tejto appke však rozhodne na nič 
nezabudnete. 

 

SKÚSTE 
AJ APLIKÁCIE 

TRIPIT A TRIVAGO. 
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TRIPADVISOR
Na dovolenke či dobrodružnom výlete sú 
drahocenné tipy a triky, ktoré vám buď 
ušetria peniaze, alebo poskytnú super 
zážitky podľa vašich preferencií. No kde 
takéto tipy hľadať? Jasné, môžete googliť. 
Ak však chcete všetko pekne pokope, 
potom si nainštalujte TripAdvisor. 
V aplikácii potom len zadáte destináciu 
do ktorej máte namierené a tá sa postará 
takmer o všetko ostatné. Bude sa snažiť 
nájsť najlacnejšiu letenku, ubytovanie, 
lacnejšie lístky na rôzne atrakcie. Oceníte 
aj cestovateľské príručky, ktoré sú vyskú-
šané a tipy, čo všetko by ste mohli vidieť 
a zažiť. 
 

INVIA
Ak hľadáte aplikáciu, ktorá by vám 
ponúkla na jednom mieste rezortné 
dovolenky či jednoducho dovolenky, ktoré 
chcete riešiť cez cestovnú kanceláriu, 
potom si nainštalujte aplikáciu Invia.
cz. V nastaveniach aplikácie si zvoľte 
slovenčinu. Následne si v hlavnom menu 
aplikácie môžete vybrať položku hľadať 
dovolenku. Vyberať si môžete z last mi-
nute zájazdov, pričom filtrovať dokážete 
podľa rôznych kritérií. Aplikácia agreguje 
ponuky z webu Invia, a tak obsahuje 
v podstate totožné informácie aj s použí-
vateľskými hodnoteniami. Ak si nakoniec 
zájazd objednáte, potom využijete aj 
ostatné vlastnosti aplikácie v menu Moja 
dovolenka, kde budete mať presné infor-
mácie o vašom zakúpenom zájazde.  

 

KIWI.COM
Cestovať lietadlom nie je žiadne umenie. 
No cestovať lietadlom za čo najvýhodnej-
šie ceny už umením je. Kiwi.com je apliká-
cia, ktorá v sebe agreguje ponuky veľkého 
množstva leteckých spoločností a dokáže 
vďaka tomu vyhľadať najlacnejšiu leten-
ku za optimálnych podmienok. Stačí iba 
zadať mesto, deň kedy by ste chceli odlie-
tať a či si želáte aj spiatočný let. Aplikácia 
sa postará o všetko ostatné. Výhodou je, 
že cez Kiwi.com môžete letenku rezer-
vovať a zaplatiť a ak sa bude čokoľvek 
diať, či už bude lietadlo meškať, alebo sa 
let zruší, môžete využiť ich zákaznícku 
podporu, vďaka ktorej neprídete o svoje 
peniaze. Aplikácia ponúka aj možnosť 
vyhľadať si ubytovanie či možnosť pre-
najať si auto. Dobrým tipom je možnosť 
upozornenia na cenu. Ak chcete naozaj 
ušetriť, potom za vás Kiwi bude sledovať 
cenu leteniek do danej destinácie a keď 
bude naozaj výhodná, včas vás upozorní, 
aby ste si vytvorili rezerváciu. 

HOLIDAY COUNTER
Nie je nič krajšie ako tešiť sa na vysníva-
nú dovolenku či výlet. Neraz ste si asi po-
vedali, že už iba mesiac, už iba dva týždne, 
už iba 3 dni a hurá, letím do Londýna. Od-
teraz toto počítanie urobí aplikácia za vás 
a povie vám na chlp presne, kedy sa váš 
výlet začne. Odpočítavania môžete zvoliť 
pre viaceré výlety a dovolenky, no tiež iné 
aktivity, pri ktorých sa vám to bude hodiť. 
Veď prečo si každý deň nepripomenúť, že 
každú chvíľu sú tu letné prázdniny alebo 
vysnívaná dovolenka. 

 

APPKA 

VERNE.SK VÁM 

TIEŽ NÁJDE DOVOLENKU 

PODĽA VAŠICH 

PREFERENCIÍ.
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STAROSTLIVOSŤ O SMARTFÓN

Ako sa starať 
o smartfón v lete MICHAL  REITER

Nechceme vás strašiť, ale leto nie je o nič jednoduchšie 
ako zima alebo ostatné ročné obdobia. Na smartfón 
bude treba neustále striehnuť, dobre sa oň starať 
a poskytnúť mu tú najlepšiu starostlivosť. Znie to 
možno ako z reklamy na detský krém. Vedzte však, že 
zariadenie, na ktoré sa spoliehame 24 hodín denne, si 
vyžaduje trochu ochrany. 

KUPOVAŤ VODOTESNÝ OBAL NA SMARTFÓN, KTORÝ UŽ JE VODOTESNÝ? DOBRÁ OTÁZKA, ČO POVIETE?

POŠKODIŤ SMARTFÓN  
NIE JE TAKÉ ŤAŽKÉ.

45 % 
POUŽÍVATEĽOV NEJAKÝM 

SPÔSOBOM POŠKODÍ SVOJ 
SMARTFÓN.
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Rozbitý displej, pavučinu alebo 
aspoň „blesk“ na displeji pozná už 
mnoho z nás. Kým bežne pohadzu-

jeme telefón ako sa nám chce, inokedy 
stačí kritických 30 centimetrov a škraba-
nec je na svete. Síce jar ani jeseň nie sú 
štatisticky mimo tému, leto je predsa len 
čímsi špecifické. Pociťujeme väčšiu voľ-
nosť, posedávame na terasách a vychut-
návame si teplé lúče slnka. Smartfón sa 
sám o sebe zahrieva a keď k tomu pripo-
čítame horúce letné dni, môže dostať aj 
„smartfónový úpal“. No a posedávaním 
na terasách môže v nestráženom oka-
mihu „dostať nohy“. Veď aj to ste možno 
už vy alebo vaši známi zažili. Ako z toho 
von? Poďme na praktické odporúčania, 
ako sa postarať o vášho pomocníka na 
každý deň.

 
Čo je kód IP?
Z anglickej skratky international pro-
tection ide o priame určenie toho, voči 
akým vplyvom sú zariadenia odolné. 
Tento medzinárodný kód sa skladá 
z dvoch číslic, prípadne doplnkového 
písmena. Najodolnejšie smartfóny majú 
najvyššie krytie IP68. Prvá číslica hovorí 
o odolnosti voči pevným častiam. IP68 
znamená, že telefóny sú odolné pred 
nebezpečným dotykom akoukoľvek 
pomôckou. Nemôže sa vám nič stať, 
keď odoberiete zadný kryt a dotknete 
sa hociktorej časti, zároveň sú pracho-
tesné. Druhá číslica, v tomto prípade 8, 
znamená odolnosť pre trvalé ponorenie 
do vody. V tomto smere ale platí limit 
na ponorenie do hĺbky 1,5 m kvôli tlaku 
a garancia odolnosti po obmedzenú 
dobu 30 minút. Pritom musí ísť o čistú 
vodu, nie morskú. 

Chystáte sa kúpiť nový smartfón? 
Vyberáme niektoré modely v Telekome 
s certifikovaným krytím IP68:
• Apple iPhone X – IP67
• Motorola Moto X4
• Huawei P20/P20 Pro
• Samsung Galaxy A8 (2018)
• Samsung Galaxy S9/S9+
• Sony Xperia XZ2

Čo hľadať u ochranného skla?

•  Oleofóbna vrstva proti zostávaniu odtlačkov, 
mastnotám a vode. Pri namoknutí stačí vodu 
z displeja striasť a zľahka utrieť

•  Hrúbka skla pod 0,5 mm
•  Tvrdosť 9H, čo znamená, že displej so sklom odolá 

poškriabaniu nožom alebo vrtákom
•  Nalepenie, ktoré zabraňuje tvorbe bublín po nalepení

STAROSTLIVOSŤ O SMARTFÓN

KÚPITE SI NOVÝ  
SMARTFÓN A STRÁŽITE HO  

AKO OKO V HLAVE. ŠTATISTIKY 
SÚ NEÚPROSNÉ, PRETOŽE  

DO 10  TÝŽDŇOV 
VÁM ŠTATISTICKY ASPOŇ  

RAZ SPADNE NA ZEM.

Pozor na úpal
Nenechávajte svoj smartfón na lavičke 
alebo na stolíku, kde naň bude svietiť 
priame slnko. Veľmi rýchlo sa bude zo-
hrievať. Nemusí sa nutne poškodiť, no je 
zbytočné ho vystavovať takým vysokým 
teplotám. Nezáleží na tom, či ho otočíte 
displejom nahor alebo nadol. Stačí 10 
minút a bude taký horúci, že sa nebude 
dať držať v ruke. Pokojne ho majte na 
stolíku a užívajte si terasu a dobrý nápoj. 
Smartfón si ale pokladajte aspoň na 
kúsok tieňa.

NEPODCEŇUJTE SPRÁVNY 
POSTUP PRI NALEPENÍ FÓLIE. 

OPLATÍ SA PREŠTUDOVAŤ 
KRÁTKY MANUÁL.
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OBALY, KRYTY A PUZDRÁ 

Obalov existuje viacero typov a niektorí výrobcovia vám do bale-
nia pridali jednoduchý obal. Ide o plastový kryt na zadnú stranu, 
ktorý ochráni aj bočné hrany. Kto už rozbaľoval niektorý model 
značky Huawei, tieto priesvitné obaly pozná. Zabraňujú šmýkaniu 
a tiež tlmia nárazy pri páde. Zameriavajú sa na ochranu zadného 
krytu a sčasti kontaktnej hrany pri páde a možnom poškodení 
displeja. Nie je ale ochranou displeja. Jeho výhodou je, že sa celkom 
dobre používa.

Obal, ktorý chráni aj displej a treba ho vyklopiť nebude pre 
každého. Je to podľa nás menej praktické riešenie, no zároveň jedno 
z najlepších, ako ochrániť smartfón úplne celý. Hodí sa vtedy, ak 
chcete špeciálny obal pre váš smartfón – napríklad s okienkom 
na zobrazenie časti displeja alebo chcete v obale zároveň nosiť aj 
nejaké karty, prípadne doklady.

Nakoniec existujú aj rôzne puzdrá, do ktorých 
smartfón vložíte. Majú výhodu v tom, že si 

ho chránite pri nosení v kabelke, taške 
alebo vo vrecku. Nevýhodou je, že 

ho pred použitím vždy vytiahnete 
z puzdra a tak ho vlastne používate 
nechránený.

SKLO ALEBO FÓLIA?

Ochranné sklo je dobrá vec vtedy, keď chcete 
naozaj silnejšiu ochranu a nevadí vám vyšší profil. 

Sklo je spravidla hrubšie ako fólia, lepšie ale 
chráni displej pri páde a tiež proti škrabancom. 
Tým, že bude sklo hrubšie nijako nestratíte na 

kvalite obrazu z displeja. Viditeľne by ste nemali 
mať možnosť rozpoznať, či je alebo nie je displej 

prekrytý ďalšou vrstvou skla. Faktom je, že samot-
ný displej už jedno sklo na sebe má.

Toto ale platí aj pre fólie. Spravidla nijako 
nebránia zobrazeniu obrazu na displeji. Sú tenšie 
a o viac ako polovicu lacnejšie. Niektoré stoja od 

3 eur, kým sklo môže stáť aj 15 eur a viac.

Ochranné sklo 
na Samsung Galaxy S9. 

Sklo je presne prispôsobené 
výrezom tak, aby 

nezakrývalo dôležité 
snímače

Super 
odolné sklo 

na iPhone. No zvýši 
sa aj hrúbka

 iPhonu

Ochranných
prvkov na smartfóny 

je neúrekom. Pri výbere 
si preverte, či je 
vhodný pre váš 

smartfón

VIAC AKO 

ŠTVRTINA
IPHONOV PRÍDE  

DO SERVISU  
S PRASKNUTÝM 

DISPLEJOM.

V EURÓPE 

JE VIAC AKO 

100 000 
SMARTFÓNOV  

POŠKODENÝCH NEJAKOU 

TEKUTINOU.

Náš tip
Na smartfón so 

zaobleným displejom 
potrebujete 

ochranné sklo. 
Takisto so 

zaoblenými bokmi. 

STAROSTLIVOSŤ O SMARTFÓN
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Praktické tipy v skratke

•  Nenabíjajte smartfón na priamom 
slnku v teplých letných dňoch. Riziko 
poruchy tým ešte viac znásobujete.

•  Na rýchlejšie nabitie prepnite smart-
fón do letového režimu a nezapínajte 
displej.

•  Pri prehrievaní v lete počas nabíjania 
deaktivujte v nastaveniach možnosť 
rýchleho nabíjania alebo použite 
nabíjačku, ktorá rýchle nabíjanie 
nepodporuje.

•  Certifikácia IP68 pri smartfónoch neza-
ručuje odolnosť v slanej morskej vode 
alebo pri ponorení do piva či vína.

•  Nenechávajte si smartfón bez dozoru, 
keď sa idete kúpať. Vy sa z mora 
pravdepodobne vrátite. Ukradnu-
tý smartfón z pláže sa vám už ale 
takmer určite nevráti.

• Nabíjanie smartfónu napríklad 
power bankou počas vzletu a pri-
stávania letecké spoločnosti zaka-
zujú. Môže za to aféra s horiacimi 
batériami v Samsung Galaxy Note 7. 
Nezabudnite si preto smartfón pred 
nástupom dostatočne nabiť.

•  Radi nakrúcate videá v 4K? V lete 
buďte obozretní. Smartfóny sa pri 
takto náročnom zázname budú 
prehrievať viac ako pri nakrúcaní 
v režime Full HD.

•  Keď vám spadne smartfón do vody 
a nemá krytie IP68, čím skôr ho 
vypnite a nechajte na dobre vetra-
nom mieste aspoň 24 hodín vysušiť. 
Ideálne je kontaktovať autorizovaný 
servis.

•  Niektoré smartfóny umožnia šetriť 
energiu znížením výkonu. Ušetríte 
nielen batériu, ale znížite aj zahrieva-
nie.

•  Temperované ochranné sklo je super 
vec. Kľúče alebo mince pre istotu 
noste aj tak v inom vrecku.



VODOTESNÉ KRYTY

Lepšie vybavené smartfóny (povedzme to priamo, tie drahšie) 
majú zvýšenú odolnosť voči vode. Najmä voči nej, ak si nechcete 
kúpiť špeciálny model so super vysokou odolnosťou. Certifikácia 
IP68 nie je zameraná priamo len na vodu, ale aj na blato, prachové 
častice, piesok atď. Záruka sa ale na „utopený“ smartfón nevzťa-
huje. Výrobca ho síce vyrobí tak, aby sa mu pri ponorení do vody 
nič nestalo, no štandardná spotrebiteľská záruka niečo také 
nepokrýva. 

Vlajkové lode s certifikáciou 
IP68 má zmysel umiestniť do 
špeciálneho IP68 obalu. Najmä 
z dôvodu, že získate zdvoje-
nú ochranu voči vode a ako 
bonus navyše aj zvýšenú 
odolnosť pri páde. Netrú-
fame si vám ale tvrdiť, že 
bude ochrana rovnako 
dvojnásobná.

FARBA A MATERIÁL

Vieme, že farba je prioritná. Nestačí mať len obal alebo puzdro, 
musí ladiť s oblečením, kabelkou alebo životným štýlom. 

A práve životný štýl je niečo, čo zohráva veľkú úlohu. Chodíte 
na turistiku do lesa alebo sa radi bicyklujete po lúkach? Zelený 

alebo hnedý kožený kryt nebude úplne to pravé. Skúste si 
nájsť kryt v oranžovej, červenej alebo modrej farbe. Keď vám 

vypadne z vrecka, ľahšie potom smartfón v lese nájdete.
Na biznis zvoľte kožené kryty, na voľný čas radšej gumové. 

Využijete v Tatrách a smartfón si môžete položiť aj na kameň. 
Guma na ňom bude držať lepšie.

Super odolný 
smartfón 
CAT S60

Obaly PunkCase na rôzne 
smartfóny prinášajú 

vlastný vodoodolný systém

VODOODOLNÉ  
SMARTFÓNY SÚ  

NA VZOSTUPE. ODOLNÝCH  
VOČI VODE JE UŽ

23 % 
ZO VŠETKÝCH VYROBENÝCH 

MODELOV.

Takýto kožený obal je univerzálny pre viac smartfónov. 
Hodí sa  pre Apple iPhone aj Samsung Galaxy. 

Ceny sa pohybujú od 15 eur

STAROSTLIVOSŤ O SMARTFÓN
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POISTENIE SMARTFÓNU

MIROSLAV  ILLÉŠ Oplatí sa  
poistenie  
smartfónu? 

POISTIŤ 
ALEBO NEPOISTIŤ?
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POISTENIE SMARTFÓNU

POISTENIE JE BEŽNÁ 
SLUŽBA, S KTOROU SA 
STRETÁVAME POMERNE 
ČASTO. POISTIŤ JE 
MOŽNÉ AJ SMARTFÓNY. 
SMARTFÓNY SÚ KAŽDÝM 
ROKOM PRÉMIOVEJŠIE 
A TÝM AJ DRAHŠIE, 
ČO V KONEČNOM 
DÔSLEDKU ZNAMENÁ, 
ŽE IDE O CELKOM 
HODNOTNÝ KUS NÁŠHO 
OSOBNÉHO MAJETKU. 
AK TAKÉTO ZARIADENIE 
ROZBIJEME ALEBO NÁM 
HO ODCUDZIA, TAK NÁM 
VZNIKNE POMERNE 
VYSOKÁ ŠKODA. 
OPRAVA NIE JE LACNÁ 
A AK VÁM TELEFÓN 
UKRADNÚ, ZREJME HO 
UŽ NIKDY NEUVIDÍTE. 
TÝM PRICHÁDZATE 
NIELEN O CENNÚ 
OSOBNÚ VEC, KTOROU 
SMARTFÓN JE, ALE AJ 
O DÁTA A SAMOZREJME 
FINANCIE, KTORÉ STE 
ZAŇ ZAPLATILI. A PRETO 
JE NAMIESTE OTÁZKA, 
ČI SA OPLATÍ  POISTIŤ 
SI SMARTFÓN VOČI 
POŠKODENIU ALEBO 
KRÁDEŽI? 

Opraviť na vlastné 
náklady alebo poistiť? 

Príklad krádeže neuvádzame. 
Tam si samostatne veľmi 
nepomôžete, pátranie po ta-
kýchto zariadeniach je zväčša 
neúspešné a spoliehať sa dá 
naozaj iba na poistku. Takúto 
škodovú udalosť vám však 
nemusia uznať vždy. Čo sa 
týka rozbitia, napr. displeja, 
tam na výber máte. Zaria-
denie môžete dať opraviť 
na vlastné náklady alebo ho 
máte poistený a opravu vám 
preplatí poisťovňa. Pričom 
musíte počítať so spoluúčas-
ťou a ak je telefón neopra-
viteľný, tak pri vyplácaní 
poistného aj s amortizáciou 
podľa veku zariadenia. 

Uvedieme dva príklady 
z praxe, v ktorých bude 
figurovať smartfón vyššej 
triedy – Apple iPhone 8

Výmena LCD displeja 
na iPhone 8 vás bude stáť 
v autorizovanom servise 
180 €. Ak nemáte telefón 
poistený, tak tento proces 
prebieha pomerne rýchlo, pri-
čom môžete mať telefón „ako 
nový“ už za pár hodín. Vý-
sledok prvého príkladu je – 
cena 180 €, oprava v autorizo-
vanom servise, rýchly proces 
vybavenia. Nevýhodou je to, 
že pri nepoistenom zariadení 
nemáte nárok na náhradu 
škody pri odcudzení. 

Ak máte iPhone 8 poiste-
ný a poškodíte LCD displej 
alebo vám ho odcudzia, musíte 
nahlásiť škodovú udalosť 
(v poisťovni alebo na dohod-
nutom pracovisku), pričom sú 
občas vyžadované aj dôkazy 
(policajná správa) alebo uvede-
nie vinníka, ktorý to spôsobil. 
Druhý krok sa môže v závis-
losti od poskytovateľa líšiť. 

1 – Buď vám poistnú udalosť 
uznajú, telefón opravia 
(alebo vyplatia finančnú 
hotovosť) a vy pri prebratí 
opraveného zariadenia 
zaplatíte iba čiastku 
za spoluúčasť (ak je 
v zmluve uvedená). Tento 
proces väčšinou trvá viac 
ako mesiac. 

2 – Poistnú udalosť vám 
z interných dôvodov 
a zistení, ktoré nie sú vždy 
relevantné, neuznajú a vy 
tak zostanete s rozbitým 
telefónom alebo bez 
telefónu, pričom si naň 
platíte poistenie. Aj takéto 
prípady sa stávajú a vôbec 
nie sú príjemné, väčšinou 
to končí ukončením pois-
tenia zo strany poistenca. 

3 – Poisťovňa vám poistnú 
udalosť uzná a odkáže vás 
na zmluvné servisné stre-
disko alebo vám dá na vý-
ber z viacerých servisov. 
Následne vám telefón 
opravia, vy opravu zaplatí-
te z vlastných financií 
a počkáte na kompenzáciu 
zo strany poisťovne. Pri 
odcudzení sa vyplatí suma 
s odpočítaním spoluúčasti 
a amortizácie.

Nie je to však také rýchle, ako 
sa môže zdať. Aj tento proces 
má svoj postup a opäť platí, 
že môže trvať aj viac ako 
jeden mesiac, kým sa všetko 
uzavrie a vy dostane naspäť 
svoje peniaze alebo zaria-
denie. Prvé dva príklady sú 
prevádzkové zväčša u ope-
rátorov, tretí je z prostredia 
bežných poisťovní. Poistenie 
však poskytujú aj mnohé 
internetové obchody a ka-
menné predajne, ktoré majú 
väčšinou veľmi podobné 
podmienky, akurát neplatíte 
opravu zo svojich peňazí, ale 
doplatíte iba spoluúčasť. To 
podstatné je ale cena, ktorú 
za poistku zaplatíte. 

Výška poistného (vo väč-
šine prípadov) závisí od ceny 
zariadenia. Nový Apple iPho-
ne 8 (64GB) stojí 799 €. 

V Telekome zaplatíte 
za poistku mesačne 4,99 €. 
Tá trvá v plnom poistnom 
krytí jeden rok, plnenie 
poistného v druhom roku 
je do výšky 70 % z pôvodnej 
ceny zariadenia. Poistenie sa 
vzťahuje na rôzne poškode-
nia a územný rozsah je celý 
svet. Vo výsledku zaplatíte 
za jeden rok 59,88 €, za dva 
roky 119,76 €. Pri škodovej 
udalosti sa platí spoluúčasť 
vo výške 10 % z kúpnej ceny, 
čo je v tomto prípade 79,99 €. 
Ak počas prvého roka poško-
díte zariadenie, bude vás to 
stáť 139,87 € a treba počítať 
aj s tým, že to nebude úplne 
hneď. Ak vám dajú nové za-
riadenie, staré zostáva u po-
skytovateľa. Slovak Telekom 
rieši poistenie zariadení cez 
poisťovňu Generali. Poistenie 
je možné založiť iba pri kúpe 
nového zariadenia k mesač-
nému programu služieb. 
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POISTENIE SMARTFÓNU

V internetovom obchode, 
Alza.sk, je taktiež možnosť 
poistenia zariadenia pri 
jeho kúpe. Pravidlá sú veľmi 
podobné, ale cena odlišná. 
Môžete si vybrať poistenie 
na jeden rok (96,55 €), alebo 
dva roky (161,13 €). Poistenie 
platí na všetky bežné udalos-
ti a poškodenia v územnom 
rozsahu – celý svet. Poistenie 
pokrýva aj krádež zariadenia 
z objektu určeného na býva-
nie alebo na krádež z vrecka. 
Horšie je to však pri doka-
zovaní, pričom netreba za-
búdať, že v takomto prípade 
potrebujete policajnú správu, 
ktorú predložíte predajcovi 
alebo poisťovni. To platí aj 
všeobecne. Samozrejmosťou 
je pri poistnej udalosti aj 
spoluúčasť vo výške 10 % 
z kúpnej ceny zariadenia. Vo 
výsledku to znamená, že ak 
máte poistenie na jeden rok, 
tak zaplatíte 176,45 € a vyba-
vovaním strávite určitý čas, 
čo môže byť vo výsledku aj 
mesiac.

Niektoré poisťovne 
ponúkajú aj poistenie 
používaných zariadení, kde 
sa odpočítava amortizačná 
položka za vek. Poistené za-
riadenie nemôže byť viac ako 
dva roky staré a jeho kúpna 
hodnota nesmie vo väčšine 

prípadov presiahnuť 1500 €. 
Poistné je stanovené vo 
viacerých výškach a odvíja 
sa od kúpnej ceny. Väčšinou 
je to 14 % z ceny zariadenia 
pri poistení na jeden rok. 
Alebo 22 % z ceny zariadenia 
pri poistení na dva roky. 
Po uznaní poistnej udalosti 
bude vyplatená náhrada 
škody, ktorá je znížená 
o spoluúčasť vo výške 20 € 
a o amortizáciu vo výške 
približne 2 % z hodnoty 
zariadenia za každý mesiac 
od jeho kúpy. V praxi to 
znamená, že za poistenie 
 iPhone 8 na jeden rok 
zaplatíte 111,86 €. Pri poistnej 
udalosti vám preplatia 
opravu, pričom z tejto sumy 
odpočítajú 20 € spoluúčasť 
a spomínanú amortizáciu. Ak 
poškodíte zariadenie po 10 
mesiaci od poistenia, bude 
to mínus 159,80 €. V praxi – 
bežný, často neautorizovaný 
servis si zaúčtuje za opravu 
290 €, z čoho vám poisťov-
ňa po odpočítaní vyššie 
uvedených položiek preplatí 
100,20 €. To nie je veľmi 
výhodné. „Výhodou“ je sčasti 
iba to, ak vám zariadenie od-
cudzia, vtedy je kompenzácia 
hodnotnejšia, ale ani zďaleka 
nejde o sumu, za ktorú ste 
smartfón pôvodne zakúpili.  

Poistenie elektronických 
zariadení ponúkajú mnohé 
poisťovne, pričom môže byť 
táto služba samostatná alebo 
zahrnutá napr. v poistení 
domácnosti (Generali), 
v cestovnom poistení (Union) 
a pod. Tam sa ceny odvíjajú 
od vašich preferencií, ale 
v zásade sa dostanete na veľ-
mi podobné výsledky, ako 
sme uviedli vyššie, resp. sa to 
dá považovať aj za bonus. To 
platí aj pre poistenie posky-
tované od rôznych, väčšinou 
známych a väčších obchod-
ných reťazcov s elektronikou. 

Postiť alebo nepoistiť?

To záleží iba na vás, ak sa 
však nad tým zamyslíte, tak 
tieto služby nemusia byť 
za každých okolností výhod-
né. Ak ste typ človeka, ktorý 
„rád“ stráca telefóny alebo 
má nepríjemné skúsenosti 
s krádežou a pod., tak v tom-
to prípade bude dávať poiste-
nie smartfónu väčší zmysel. 
Ak vám ide iba o poistku, 

„že čo ak náhodou telefón 
rozbijem“, tak to nemusí byť 
vždy výhodné. 

V príklade sme uviedli za-
riadenie iPhone 8, na ktorom 
bude stáť servisný zásah 
(výmena LCD displeja) v au-
torizovanom servise 180 € 
a doba čakania je minimálna. 
Ak máte telefón poistený, tak 
vo väčšine prípadov zaplatíte 
za rok poistenia od 130 až 
do 180 €. Samozrejme v splát-
kach. V tomto prípade bude 
čas vybavenia podstatne dlh-
ší, a taktiež strávite nejaký 
čas vybavovaním danej veci. 
Vo výsledku to znamená, že 
ak vám ide iba o poistenie 
poškodenia, tak to podstatne 
výhodnejšie nie je, akurát 
budete danú sumu platiť 
v mesačných čiastkach a nie 
v hotovosti, ako bez poiste-
nia. Pre niekoho je to výhoda, 
pre iného nie, to záleží už 
len na vašich preferenciách. 
Celkom zaujímavú ponuku 
má však Slovak Telekom pri 
nákupe nového telefónu. 


NIEKTORÉ POISTNÉ ZMLUVY 
KRYJÚ AJ ZNEUŽITIE SIM 
KARTY V ODCUDZENOM 

ZARIADENÍ, ČO MÔŽE BYŤ 
V URČITÝCH SITUÁCIÁCH 

VEĽKOU VÝHODOU.

Dobrá rada na záver!

Pri uzatváraní poistenia si vždy a pozorne prečítajte 
všetky podmienky plnenia škodovej udalosti, aby 
ste neboli následne prekvapení. Nie všetky poistenia 
kryjú všetky udalosti a viacero bodov má špecifické 
pravidlá. Príklad – ak vám z vašej nedbanlivosti alebo 
nepozornosti odcudzia príručnú tašku, v ktorej bol 
smartfón, tak poistná udalosť môže byť zamietnutá 
z dôvodu nedbanlivosti. Poistenie sa taktiež nemusí 
vzťahovať na zálohu, resp. obnovu dát, a tiež na zne-
užitie SIM karty v odcudzenom zariadení. Na zmluve 
sa vždy zamerajte na položku – výluky z poistenia, tu 
sa dozviete, na čo sa poistenie nevzťahuje.
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Ľudia o tebe vedia hlavne 
to, že si na vozíčku, si známy 
z  YouTube a tiež to, že máš 
na Slováka netradičné meno. 
Ako sa s tým dá žiť?

To, že som na vozíčku je pre 
mňa už súčasť života. Nerie-
šim to,  beriem to tak, ako to 
je. Naučil som sa žiť na vozíku 
a môžem žiť plnohodnot-
ný život. A užívam si ho 
plnými dúškami. Netradičné 
meno? Za to môže otec, ten 
pochádza z Albánska, ja ale 
žijem v  Pezinku, tam som aj 
vyrastal.  

Ty si raper, poznáme ťa 
z  youtubového kanálu Temné 
kecy, si aktívny na Facebooku 
i na Instagrame, si zabávač aj 
cestovateľ. Skákal si z lietadla, 
vozil sa na motorke, lietal na ro-
gale, na vozíku ťa hodili do vody. 
Ako sa to dá všetko zvládať?

Ja beriem život pozitívne 
a potom ide všetko. Mám 
okolo seba skvelých ľudí, ktorí 
mi pomáhajú. A tak môžem 
robiť aj veci, ktoré by som 
ako vozičkár nikdy nemohol 
robiť. Keď to naozaj chcete, 
tak to ide. A určite nechcem, 
aby ma ľudia ľutovali.

Tvoja práca vyžaduje aj dobré 
pripojenie na internet. Akého si 
si vybral operátora?

Som zákazník Telekomu, a to 
je dobrá sieť. Neriešim svoju 
spotrebu dát, keď miniem to, 
čo mám na mobilnom paušá-
le, tak si prikúpim balíčky 
a fičím ďalej. A na internete 
som stále, veď to ma aj živí.

Povedz nám ešte o natáčaní re-
klám, ako to vlastne prebieha?

Reklamu, ktorá má vo výsled-
ku jednu minútu točíme tak 
dva dni, každý po 12 hodín. 
Všetko musí byť perfektné 
a zhustené na malej ploche. 
Je to fakt makačka, tak dlho 
som na nohách nestál odkedy 
sa mi stal úraz. Vlastne som 
bol šťastný, keď sme večer 
skončili s natáčaním. Ale 
na druhý deň ráno som už 
čakal na svetlá a kameru. Je 
to námaha, ale baví ma to. 

S Bekimom sa budeme v rekla-
mách Telekomu stretávať celý 
rok a bude to hlavne o prekoná-
vaní bariér. 

Za Top Aplikácie 
sa rozprával Ondrej Macko 

ROZHOVOR

Určite ste si všimli novú tvár 
v reklamách Telekomu. Po Petrovi 
Saganovi je to vozičkár Bekim Aziri. 
Má 29 rokov a ako 17-ročný utrpel 
na bicykli úraz, ktorý spôsobil 
ochrnutie dolných končatín. Bekim 
sa ale len tak nevzdáva. Usilovne 
presviedča svoje telo, že musí 
fungovať. Síce veľmi pomaly, ale darí 
sa mu to. My sme využili príležitosť 
na tlačovej konferencii Telekomu pri 
uvádzaní nových programov Áno 
a spýtali sme sa ho na to,  
ako vlastne žije. 

 Bekim Aziri 
VIEM SA POSTAVIŤ  
NA VLASTNÉ NOHY
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Ako teda na sledova-
nie videí a počúva-
nie hudby v teréne 

tak, aby ste za dva dni 
neprišli o svoj mesačný 
balíček dát? Riešenie 
je jednoduché a volá sa 
Telekom StreamOn. Je to 
služba, pomocou ktorej 
počúvate hudbu a pozerá-
te videá bez toho, aby ste 
spotrebovali svoje vzácne 
dáta.

StreamOn je pre vás 
vhodné riešenie vtedy, ak 
nechcete byť obmedzo-
vaní pri počúvaní hudby 
alebo sledovaní videa, 
seriálov či filmov. S balí-
kom StreamOn môžete 
streamovať vybrané audio 
a video služby bez toho, 
aby ste spotrebovávali 
vaše dáta v mesačnom 
balíku. Tieto dáta si tak 
môžete odložiť napríklad 
na surfovanie alebo cha-
tovanie. 

Samozrejme, je to o tom, 
aby vami vybraná služba 
bola medzi partnerskými 
aplikáciami a našťastie, 
tých má Telekom celkom 
dosť. 

Podporované 
aplikácie

Aplikácie, ktoré vám 
nebudú spotrebovávať 
mobilné dáta, ak si akti-
vujete službu StreamOn 
sú: Apple Music, YouTube, 
Netflix, HBO GO, Deezer, 
Spotify, TIDAL, Markíza+ 
Videoarchív, Magio Go, 
Digi Go, Rádio Europa 2, 
Rádio Expres, Rádio Vlna 
/Vlna Golden Hits, Rádio 
Anténa Rock/Anténa 
HardRock, Rádio Jemné/ 
Jemné Chillout a Detské 
rádio Žofka.

Princíp činnosti

Balík StreamOn zahŕňa 
audio a video obsah po-
skytnutý podporovanými 
mobilnými aplikáciami. 
Služba však nezahŕňa me-
sačný poplatok za služby 
partnerov v prémiovej 
verzii, ušetrenie sa týka 
len spotreby mobilných 
dát. Do audio a video 
streamingu nepatrí 
obsah tretích strán, 
ktorý sa môže vyskytovať 
v partnerských mobilných 
aplikáciách. Takými sú 
napr. reklamy, hry, softvér, 
chat, vlastné komunikač-
né služby (hlasové a video 
hovory, posielanie správ). 
Ak využívate nástroje na 
blokovanie reklamy, pou-
žívanie služby StreamOn 
to neovplyvňuje. 

STREAMON

Na internete je množstvo 
lákavého obsahu  
a najlepšie sa dá vychutnať 
vtedy, keď nie ste doma, 
ale cestujete alebo napr. 
čakáte niekde na úrade 
alebo u lekára. 

ONDREJ  MACKO

VIDEÁ A HUDBA 
BEZ STAROSTÍ

O MOBILNÉ DÁTA
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STREAMON

Pre koho je dátový 
balík StreamOn 
určený?

Balík StreamOn si môžu 
aktivovať zákazníci s akým-
koľvek programom ÁNO, 
s programom Happy (od 
programu M a vyššie), Ma-
genta Mobile a MT Profesi-
onal. Zákazníci s predpla-
tenou kartou Easy, si môžu 
balík StreamOn aktivovať, 
ak majú dostatočný kredit 
na zakúpenie balíka.

Postup aktivácie 
služby StreamOn

Pre programy ÁNO, Happy, 
Magenta Mobile a MT Profe-
sional: Aktivácia StreamOn 
je možná cez SMS s textom 
STREAMON AUTO, ktorú 
odošlete na telefónne číslo 
12323. Môžete tiež využiť 
aplikáciu Telekom alebo 
stránku m.telekom.sk/data-
navyse. Po aktivácii balíka 
StreamOn vám príde potvr-
dzujúca esemeska. Platnosť 
balíka je 30 dní od aktivácie, 
pričom balík bude každých 
30 dní automaticky obnove-
ný až do jeho deaktivácie. Na 
to si dajte pozor. Deaktivá-
cia balíka StreamOn sa dá 
urobiť cez SMS s textom 
STREAMON VYP, ktorú odo-
šlete na telefónne číslo 12323, 
prípadne využijete Telekom 
aplikáciu alebo stránku 
m.telekom.sk/datanavyse. 
Cena balíka StreamOn je 
10 € za mesiac používania, ak 
si ho kúpite v aplikácii ako 
dátový balíček. StreamOn 
s 24-mesačnou viazanosťou 
(pri aktivácii alebo predĺžení 
paušálu) je za 8 € mesačne. 

Pre predplatené kary 
Easy: Administrácia balíka 
StreamOn je možná cez 
SMS s textom STREAMON 
odoslanú na telefónne číslo 
12330, Telekom aplikáciu 
alebo stránku m.telekom.
sk/easy/balicky. Aktivácia 
balíka StreamOn bude 

potvrdená SMS správou. 
Platnosť balíka je v tomto 
prípade od okamihu aktivá-
cie do polnoci (presne 23:59) 
daného dňa, kedy bol balík 
aktivovaný. Cena denného 
balíka StreamOn je 1 € za 
deň a k tomu teraz dostane-
te ešte 200 MB navyše. 

Poznámky k balíku 
StreamOn

Balík StreamOn je mož-
né využívať v Roamingu 
v Zóne 0 a 1 (krajinách 
EÚ). V zónach 0 a 1 však 
bude maximálny objem 
dát prenesených v službe 
StreamOn limitovaný podľa 
pravidiel smernice EU 
o  roamingu (FUP). 

Služba sa týka downloadu 
na partnerských aplikáci-
ách, teda ak si budete nahrá-
vať vaše videá na YouTube, 
dáta už pôjdu z vášho balíka. 
Služba sa tiež týka oficiál-
nych aplikácií, ktoré vydali 
partneri StreamOn a sú pre-
vádzkované na mobilnom 
telefóne. Ak by ste na službu 
využili webový prehliadač, 
môže byť streamovaný ob-
sah započítavaný do vášho 
dátového balíka. 

Balík StreamOn funguje 
rovnakou rýchlosťou ako os-
tatný dátový prenos u vás. 
To znamená, že ak si vyčer-
páte všetky dáta na prenos 
plnou rýchlosťou (napr. pri 
programoch Happy), spo-
malia sa aj dátové prenosy 
cez aplikácie podporované 
v StreamOn. Pozor na to, 
že pri programoch ÁNO sa 
dátový prenos po prečerpa-
ní dát zastaví. 

StreamOn je služba 
založená na otvorenom 
prístupe tak, aby sa všetci 
poskytovatelia audio či 
video mobilných strea-
movacích služieb mohli 
zapojiť, ak splnia podmien-
ky spolupráce. 


Partnerské aplikácie, kde si neminiete 
svoje dáta pri audiu a videu

Áno, je to neobmedzene, ale len 
v aplikáciách a len na downloade

Cena pre paušály 
Happy a ÁNO
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T-PLATBA

MOBILNÉ APLIKÁCIE 
SÚ SUPER, JE ICH 
VEĽA, DOKÁŽU DOBRE 
POMÔCŤ, ALE PO ČASE 
PRÍDETE NA TO, ŽE 
ICH VÝVOJÁRI MUSIA 
NA NIEČOM ZAROBIŤ. 

Najčastejší spôsob je, 
že zarábajú na zo-
brazovaní reklám 

v aplikáciách. Pre tie prípady, 
ktoré majú 100-tisíc a viac 
stiahnutí, je to naozaj celkom 
dobrý spôsob, ako sa dostať 
k ďalšími investíciám. 

Tie najlepšie aplikácie sú 
však platené, resp. za do-
plňujúci obsah v nich sa 
platí. Dá sa to povedať napr. 
o aplikáciách určených na fo-
tografovanie alebo tvorbu 
videa, pričom máte dostup-
ných oveľa viac funkcií ako 
keď použijete štandardne 
dodávanú aplikáciu na tento 
účel. V prípade obsahu 
platíte napr. za audioknihy, 
filmy, hudbu a pod. Výhoda 
je, že tieto sumy nie sú veľké, 
typicky sú to jednotky až 
desiatky eur. Lenže v týchto 
obchodoch môžete mať pocit, 
že zadávať vašu platob-

nú kartu nie je bezpečné. 
Niektorí ľudia do nákupu 
v obchodoch s aplikáciami 
neinvestujú aj keď problé-
mom nie je samotná suma 
peňazí, ale forma platenia. 

Tomu je teraz koniec, teda 
pokiaľ ste zákazník Teleko-
mu. Tento operátor zaviedol 
jednoduchý spôsob platenia. 
Detaily nájdete na stránke 
www.telekom.sk/T-platba.

Plaťte na internete 
jednoducho pomocou 
mobilného telefónu
Nestrácajte už čas zdĺhavými 
platbami a komplikovaným 
prepisovaním údajov zo 
svojej karty pri transakciách. 
Teraz môžete platiť jedno-
ducho, pohodlne, ale hlavne 
bezpečne – a to všetko len 
pomocou svojho mobilného 
telefónu. Využijete na to 
službu T-Platba. Pri nej sa 
nemusíte nikam registrovať 
ani nič aktivovať. Na platenie 
vôbec nepotrebujete svoju 
platobnú kartu. Jednoducho 
zaplatíte priamo zo svojho 
mobilného účtu alebo pred-
plateného kreditu. 

Ak máte v Telekome 
paušál, príslušná suma 
za digitálny obsah či službu 
sa vyúčtuje v mesačnej 

faktúre za služby mobilnej 
siete. Ak máte predplatený 
kredit, odpočíta sa príslušná 
suma za digitálny obsah či 
službu z kreditu. Zaplatiť 
takto môžete aj v zahraničí, 
musíte však byť pripojení 
na internet. 

Služba je automaticky sprí-
stupnená všetkým zákazní-
kom Telekomu. Zablokovanie 
môžete realizovať na bezplat-
nom čísle 0800 123 456 alebo 
osobne v Telekom Centre.

Kde všade môžete takto 
platiť?
T-platba podporuje jednora-
zové, ale aj pravidelné platby 
a všetky platby máte pod 
kontrolou. Platiť môžete 
na Google Play, Microsoft 
Store, Apple App Store, Apple 
Music, iTunes a iBooks, tiež 
na internete na Boku Pay by 
Mobile, Fortumo a Paypal 
Buy with Mobile. V prípade 
nákupu cez internet pri 
platbe vyplníte svoje tele-
fónne číslo v sieti Telekom 
a stlačíte tlačidlo na zaslanie 
jednorazového hesla.  Ná-
sledne vám bude doručená 
SMS správa s unikátnym 
kódom, teda heslom, ktoré 
bude v nasledujúcom kroku 
slúžiť na vaše overenie.

V prípade, že máte telefón 
iPhone, odteraz môžete 
platiť cez Telekom v App 
Store, Apple Music, iTunes 
a aj iBooks. Jednoducho si 
vyberiete z aplikácií, hudby 
alebo filmov a zaplatíte 
cez Telekom. Pri nákupe sa 
prihláste pomocou Touch ID 
alebo účtu Apple ID a hesla. 
Následne kliknite na Platob-
né údaje a potom na položku 
Mobilný telefón. Kliknite 
na položku Hotovo a postu-
pujte podľa pokynov. Všetky 
ďalšie nákupy vo svojom účte 
budete odteraz platiť cez fak-
túry k mobilnému telefónu.

Platba na platforme 
Android
Ak používate operačný sys-
tém Android, potom je najjed-
noduchšie pridať si platbu cez 
Slovak Telekom ako ďalšiu 
možnosť platby už v nastave-
ní samotného účtu v obchode 
s aplikáciami. To urobíte len 
raz aj s overením a následné 
nákupy už budú prebiehať 
veľmi rýchlo. Nakupovať sa 
takto dajú samotné aplikácie 
alebo obsah do aplikácií. 

Vyskúšajte si to, T-platba je 
naozaj veľmi rýchle a šikovné 
riešenie na to, ako bezpečne 
platiť na internete. 

Ako najjednoduchšie 
platiť za aplikácie? ONDREJ  MACKO

Takto si cez Telekom zaplatíte za aplikácie, hudbu 
a filmy na platforme iOS

Takto si zvolíte 
ako spôsob 
platby mobilný 
telefón a faktúra 
vám príde z Tele-
komu

Nastavenie 
spôsobu platby 

v účte k obchodu 
Google Play
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Tohtoročná jar patrila novinkám 
Samsung Galaxy S9 a S9+, novej 
Xperii XZ2 od Sony a výrazne 

sa vytiahol aj Huawei s modelom P20 
Pro, ktorý mnohí označujú za najlep-
ší fotomobil súčasnosti. Vybrať ten 
najlepší telefón však nie je jednoduchá 
úloha, pretože každý z nás má iné 
preferencie, vyžaduje od smartfónu 
niečo iné a má aj rozdielnu obľúbenosť 
značiek. Jednotlivé novinky sme preto 
podrobne otestovali a naše poznatky 
sme zhrnuli do tohto veľkého prehľa-
du najnovších vlajkových lodí. Veríme, 
že vám pomôže s výberom.

Zvažujete kúpu nového 
smartfónu a chcete si 
vybrať z toho najlepšieho, 
čo je aktuálne dostupné 
na trhu? Pripravili 
sme pre vás prehľad 
najnovších vlajkových 
lodí, ktoré môžete získať 
za výhodnejšiu sumu 
k paušálu v Telekome.

NAJNOVŠIE

Vlajkové 
lode

KTORÚ 
SI VYBRAŤ?

ROMAN  KADLEC

SAMSUNG  
GALAXY  
S9 A S9+

SONY  
XPERIA XZ2

HUAWEI  
P20 A P20 PRO

NAJNOVŠIE VLAJKOVÉ LODE
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NAJNOVŠIE VLAJKOVÉ LODE

Samsung 
Galaxy 
S9 a S9+

Galaxy S9 aj S9+ vyzerajú 
štýlovo a elegantne 
a kombináciou veľmi 

tenkých rámčekov nad a pod 
displejom a zaoblenou obra-
zovkou sa odlišujú od ostat-
ných telefónov na trhu. Dizajn 
vlajkových lodí Samsungu je 
jedinečný a nezameniteľný, 
avšak niekomu môže zaoblenie 
displeja mierne prekážať. Bez 
ohľadu na to, Galaxy S9 ponú-
ka veľkú obrazovku v malom 
a štíhlom tele, ktoré je vhodné 
aj do menších ženských rúk. 
Model S9+ poteší milovníkov 
veľkých obrazoviek telefónov.

Obe vlajkové lode od Sam-
sungu využívajú Super 
AMOLED displej, ktorý patrí 
svojou kvalitou medzi to 
najlepšie na trhu. Nebáli by 
sme sa ho označiť za najlepší 
displej, minimálne v segmen-
te smartfónov so systémom 
Android. Rozlíšenie displeja je 
2960 × 1440, podľa potreby si ho 
však môžete znížiť – najvyššie 
nastavenie je vhodné napr. pri 
použití okuliarov pre virtuálnu 
realitu. Model S9 má uhlo-

priečku 5,8 palca, Galaxy S9+ 
ponúka 6,2-palcovú obrazovku.

Displeje od Samsungu patria 
dlhodobo k absolútnej špičke 
na trhu, v prípade noviniek 
Samsung Galaxy S9 a S9+ sa 
rovnakej pocty dostáva aj 
reprodukcii zvuku. Samsung 
výrazne vylepšil reproduktory 
v telefóne, ktoré teraz hrajú 
hlasnejšie a kvalitnejšie. Dyna-
mika zvuku je lepšia, nechýba-
jú mu basy, a tak si viac užijete 
sledovanie videí či počúvanie 
hudby. Galaxy S9 a S9+ sú 
zároveň jedny z mála telefó-
nov, ktoré ešte stále ponúkajú 
3,5 mm jack pre jednoduché 
a pohodlné pripojenie káb-
lových slúchadiel. Samsung 
vylepšil aj výkon a energe-
tickú efektivitu procesora. 
Podľa očakávaní ide o jeden 
z najvýkonnejších telefónov, 
ktorý si bez problémov poradí 
s akýmikoľvek aplikáciami 
a používaním.

Novinky od Samsungu sa 
tiež chvália fotoaparátom, 
v ktorého súvislosti sa spo-
mínajú pojmy ako „revoluč-

ný“ alebo „nová definícia“. 
Je to kvôli tomu, že má dve 
clony, ktoré sa podľa potreby 
prepínajú podľa toho, či fotíte 
v dobre osvetlenom prostre-
dí alebo v horších až zlých 
svetelných podmienkach. 
Galaxy S9 a S9+ vďaka tejto 
technológii prinášajú lepšie 
fotografie najmä v horšom 
svetle a zároveň ponúkajú 
väčšiu variabilitu pri fotení 
v manuálnom režime. 

Pojem „revolučný“ je síce 
podľa nás trochu prehnaný, 
avšak je neodškriepiteľné, že 
novinky od Samsungu fotia 
opäť o niečo lepšie a opäť 
patria k absolútnej špičke 
medzi fotomobilmi. A pokiaľ 
je pre vás dôležitý aj kvalitný 
záznam videa, lepší smartfón 
so systémom Android dnes 
pravdepodobne nenájdete. 
V takom prípade sa oplatí zvá-
žiť model Galaxy S9+, ktorý má 
vo výbave duálny fotoaparát 
s dvojnásobným optickým pri-
blížením. To je možné využiť 
pri fotení aj pri natáčaní videa. 
Štandardný model Galaxy S9 

má jeden zadný fotoaparát bez 
optického priblíženia.

Obe verzie Galaxy S9 
ponúkajú jednodňovú výdrž, 
praktickú funkciu vždy zap-
nutého displeja, na ktorom sa 
zobrazujú dôležité upozornenia 
a aktuálny čas, operačný sys-
tém Android 8.0 s množstvom 
doplňujúcich funkcií a služieb 
od Samsungu a tiež aj zábavné 
funkcie fotoaparátu, ako sú rôz-
ne efekty či možnosť vytvoriť si 
svoj vlastný digitálny portrét. 
Ten vyjadruje rôzne emócie, čo 
využijete v rámci komunikácie 
cez Messenger či WhatsApp. 
A pokiaľ si nechcete vytvoriť 
svoj portrét, môžete oživiť obľú-
bené postavičky, ako je Mickey 
Mouse. Telefóny Galaxy S9 
a S9+ tiež umožňujú vytvoriť 
štýlové superspomalené videá 
a veľmi praktickou funkciou je, 
že telefón dokáže takéto video 
zaznamenať automaticky, keď 
rozpozná pohyb. To je výbor-
ná pomôcka, keďže v prípade 
superspomalených videí často 
rozhodujú desatiny sekundy, 
aby stál výsledok za to. 

SAMSUNG PO MINULOROČNOM 
MODELI GALAXY S8, KTORÝ  
PRIŠIEL S ÚPLNE NOVÝM 
A NADČASOVÝM DIZAJNOM, 
PRINÁŠA TENTO ROK SKÔR 
KOZMETICKÉ VONKAJŠIE ZMENY.  
TIE PODSTATNÉ VYLEPŠENIA SA UDIALI 
POD KAPOTOU.
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2. 
DUÁLNY FOTOAPARÁT 
MODELU GALAXY S9+ 
S DVOJITOU CLONOU 
A 2-NÁSOBNÝM 
OPTICKÝM PRIBLÍŽENÍM

1.  
UNIKÁTNY DIZAJN, 

ULTRATENKÉ 
RÁMIKY NAD A POD 
DISPLEJOM, 3,5 MM 
JACK A ODOLNOSŤ 

VOČI VODE 
A PRACHU IP68

TOP 3  
 VLASTNOSTI

  FOTOAPARÁT S DUÁLNOU  
CLONOU, KTORÝ PRINÁŠA 
LEPŠIE FOTKY V HORŠOM 
SVETLE

  STÁLE ATRAKTÍVNY A UNIKÁTNY 
DIZAJN, KTORÝM SA SAMSUNG 
ODLIŠUJE OD ZVYŠKU TRHU

  ŠPIČKOVÉ ZABUDOVANÉ  
REPRODUKTORY

3. 
5,8 RESP. 

6,2-PALCOVÝ 
ZAOBLENÝ SUPER 

AMOLED DISPLEJ 
S FUNKCIOU VŽDY 

ZAPNUTÉHO 
DISPLEJA
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Sony síce opustilo ikonic-
ký hranatý dizajn a Xpe-
ria XZ2 tak na prvý po-

hľad možnože pôsobí o niečo 
tuctovejšie, ale faktom je, že 
ide opäť o špecifický telefón. 
5,7-palcový displej s rozlíše-
ním 1080 × 2160 má konečne 
menšie rámiky nad a pod 
displejom, avšak dvojica 
reproduktorov, ktorá smeruje 
priamo na vás, je stále špeci-
fická práve pre vlajkové lode 
tejto značky. Reprodukcia 
zvuku sa zlepšila v prípade 
konkurenčných telefónov 
a ani Sony nezaháľalo – 
stereo reproduktory sú teraz 
hlasnejšie, ako tomu bolo 
v minulosti. Na počúvanie 
hudby cez káblové slúchadlá 
však budete musieť využiť 
priloženú redukciu. 3,5 mm 
jack na telefóne nenájdete.

Chrbát novej Xperie je za-
oblený, vďaka čomu je telefón 
v najhrubšom bode o pozna-
nie tučnejší, ako je dnes tren-
dom. Zaoblenie však pomáha 
lepšej ergonómii a Xperia 
XZ2 je smartfón, ktorý sa 
nám výborne držal v ruke. 
Chrbát je zo skla, avšak Sony 
na ochrannom skle nešetrilo, 
a to z oboch strán. Pri držaní 

telefónu je to poznať, je však 
aj ťažší ako konkurencia. 
Nechýba ani odolnosť voči 
vode a prachu, takže telefón 
prežije, keď ho polejete alebo 
vám padne do bazéna či vane 
s vodou.

Xperia XZ2 je navrhnutá 
ako smartfón pre multimedi-
álny zážitok. 5,7-palcový IPS 
displej umožňuje zobraze-
nie HDR obsahu, avšak to 
platí pre všetky vlajkové lode 
v tomto článku. Unikátnou 
vlastnosťou je funkcia, ktorá 
vylepší SDR obsah na HDR 
kvalitu. V praxi to znamená, 
že videá sú na displeji tohto 
telefónu zobrazené vizuálne 
atraktívnejšie, ako je tomu 
v skutočnosti. Obľúbili sme 
si to a na XZ2-ke sme radi 
pozerali videá. Hlasnejšie 
stereo reproduktory sme už 
spomínali a Sony má v ruká-
ve aj funkciu dynamických 
vibrácií, ktorá chce posunúť 
zážitok zo sledovania videí 
či počúvania hudby na ďal-
šiu úroveň. Nie každý bude 
z tejto funkcie nadšený, avšak 
podľa potreby sa dá intenzita 
vibrácií znížiť alebo úplne 
vypnúť. My sme silnejšie 
vibrácie ocenili najmä pri 

notifikáciách a ostatných 
upozorneniach telefónu.

Sony Xperia XZ2 má najlep-
ší grafický výkon spomedzi 
vlajkových lodí, čo oceníte, 
pokiaľ sa často hrávate na te-
lefóne hry. Pre určitú skupinu 
používateľov bude výhodou 
aj operačný systém Android 
8.0 s minimálnou úpravou 
používateľského rozhrania. 
Samsung aj Huawei upravujú 
rozhranie tohto systému 
naozaj výrazne, Sony ponúka 
zážitok, ktorý je takmer iden-
tický s čistým Androidom. 
Výborná je aj jeho optimali-
zácia.

Pochváliť musíme aj baté-
riu, resp. výdrž telefónu. Ba-
téria má kapacitu 3180 mAh, 
avšak je úctyhodné, ako 
ju dokázalo Sony využiť. 
Xperia XZ2 dokázala počas 
nášho testovania plnohod-
notne konkurovať aj modelu 
Huawei P20 Pro so 4000 mAh 
batériou. Xperia je obzvlášť 
silná v situáciách, keď telefón 
síce aktívne nepoužívate, 
avšak máte k nemu pripojené 
inteligentné hodinky a na po-
zadí prebieha synchronizácia 
emailových účtov. Sony vyba-
vilo Xperiu XZ2 aj podporou 

bezdrôtového nabíjania, 
avšak pre používateľov bude 
praktickejšia technológia, 
ktorá optimalizuje proces 
nabíjania batérie tak, aby sa 
čo najmenej opotrebovávala. 
Táto technológia sa využije 
naplno, ak zvyknete nechávať 
telefón v nabíjačke každý 
deň cez noc, resp. v tom istom 
čase.

Sony vylepšilo aj foto-
aparát, ktorý robí viditeľne 
kvalitnejšie fotky vo dne aj 
v noci. Denné fotografie sú 
ostrejšie, zachytávajú viac 
detailov. V prípade nočných 
fotiek treba mať pevnú ruku, 
keďže telefón nemá optic-
kú stabilizáciu. V nočných 
fotkách však vidíme priestor 
na zlepšenie. Xperia XZ2 
nahráva superspomalené 
video ako jediný telefón aj 
vo Full HD rozlíšení a dispo-
nuje aj unikátnou funkciou 
nahrávania videa v 4K HDR. 
Aby ste si však takéto video 
plnohodnotne užili aj mimo 
obrazovky smartfónu, budete 
potrebovať televízor alebo 
monitor s podporou zobraze-
nia HDR obsahu.

Sony  
Xperia XZ2

TELEFÓNY SONY XPERIA 
SA VŽDY ODLIŠOVALI 
OD ZVYŠKU TRHU 
A NEINAK JE TOMU AJ 
V PRÍPADE NOVINKY XZ2, 
KTORÁ PRINÁŠA DLHO 
OČAKÁVANÚ ZMENU 
DIZAJNU. 
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TOP 3  
 VLASTNOSTI

  MULTIMEDIÁLNE FUNKCIE AKO 
JE VYLEPŠENIE OBRAZU ČI 
DYNAMICKÉ VIBRÁCIE

 NOVÝ DIZAJN S ERGONÓMIOU, 
KTORÁ NÁS PRÍJEMNE 
PREKVAPILA

 NAJEFEKTÍVNEJŠIE VYUŽITÁ 
BATÉRIA, KTORÁ SA TAK RÝCHLO 
NEOPOTREBUJE

1. 
STEREO 
REPRODUKTORY 
A 5,7-PALCOVÝ DISPLEJ 
S NASTAVITEĽNOU 
FUNKCIOU 
AMBIENTNÉHO 
DISPLEJA, KEĎ 
TELEFÓN ZDVIHNETE 
ALEBO DOSTANETE 
NOTIFIKÁCIU

2. 
ZADNÝ SNÍMAČ 

ODTLAČKOV 
PRSTOV, ZAOBLENÝ 

CHRBÁT ZO SKLA 
S PODPOROU 

BEZDRÔTOVÉHO 
NABÍJANIA, 19 MPX 

FOTOAPARÁT

3. 
HARDVÉROVÁ SPÚŠŤ 
FOTOAPARÁTU 
A ODOLNOSŤ VOČI 
VODE A PRACHU 
NA ÚROVNI IP65/IP68
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Huawei P20 sa snaží 
zaujať aj pomerom 
cena/výkon, spomedzi 

nových vlajkových lodí ide 
o najlacnejšie zariadenie. 
Telefón má 5,8-palcový IPS 
displej a praktický snímač 
odtlačkov prstov na prednej 
strane. Nechýba ani výrez 
v displeji.

Technologicky atraktív-
nejším smartfónom je však 
Huawei P20 Pro, ktorý sa 
môže plnohodnotne postaviť 
po boku vlajkových lodí spo-
ločností Samsung či Apple. 
Model P20 Pro má 6,1-palco-
vý OLED displej s výrezom 
a snímač odtlačkov prstov 
na prednej strane, v rámiku 
pod displejom. Telefón vďaka 
tomu pohodlne odomknete aj 
vtedy, keď je položený na sto-
le. Zároveň ponúka rýchle 
a presné odomykanie tvárou, 
takže keď ho chytíte do ruky, 
často ani nebudete musieť 

prikladať palec k snímaču – 
medzičasom vás totiž telefón 
rozpozná a odomkne sa. Odo-
mykanie tvárou je voliteľná 
funkcia a keď ju nebudete 
chcieť využívať, môžete ju 
vypnúť.

Huawei P20 Pro má chrbát 
zo skla, ktorý v prípade fareb-
nej verzie Twilight prináša 
nevídanú kombináciu modrej 
a fialovej farby. Na chrbte si 
však všimnete najmä trojicu 
fotoaparátov. Nie, v tomto 
prípade to nie je „čím viac 
pásikov, tým viac Adidas“. 
Každý z fotoaparátov má 
svoju funkciu a stará sa o to, 
aby boli výsledné fotografie 
ešte lepšie.

Základom je kombinácia fa-
rebného a monochromatické-
ho fotoaparátu, ktorú nájdete 
aj v základnej P20-ke. V prí-
pade P20 Pro je však vyššie 
rozlíšenie – farebný snímač 
má 40 Mpx, čiernobiely ponú-
ka 20 Mpx. Farebný snímač 

zachytáva celkové farebné 
podanie scény, čiernobiely 
snímač pomáha so zachyte-
ním detailov. Tretím fotoapa-
rátom v prípade modelu P20 
Pro je teleobjektív s 3× optic-
kým priblížením a rozlíšením 
8 Mpx. Znamená to teda, že si 
môžete kedykoľvek aktivovať 
3× optický zoom a vzdialený 
objekt odfotiť s priblížením. 
Huawei tiež využíva pokroči-
lé algoritmy pre dosiahnutie 
tzv. 5× hybridného priblíženia 
a výsledok naozaj stojí za to. 
Hlavne počas dňa sú fotky 
s 5× priblížením neuveriteľne 
ostré a detailné – na pomery 
smartfónov.

Priblíženie využijete aj 
večer či v noci, vtedy však 
treba počítať s tým, že fotky 
nemusia byť vždy bezchybné. 
Bez zoomu však P20 Pro ex-
celuje vo všetkých svetelných 
podmienkach a pomáha mu 
k tomu aj nový režim Noc. 
Ten v priebehu 4 sekúnd vy-
tvorí z viacerých fotiek jednu 
výslednú fotografiu, ktorá 
je často ostrejšia a s lepším 
zachytením celej scény v po-
rovnaní s automatickým reži-
mom. Režim Noc neznamená 
vždy lepšiu fotografiu, avšak 
oplatí sa s ním experimento-

vať a niekedy má zmysel ho 
použiť aj počas dňa. Zvlášť, 
keď fotíte kontrastné scény 
a nechcete, aby bola fotka roz-
delená na tmavú časť, kde sa 
stratia detaily a zvyšnú dobre 
osvetlenú časť.

Pri fotení vám bude 
v prípade vlajkových lodí 
od Huawei pomáhať aj umelá 
inteligencia, ktorú si môžete 
v prípade potreby vypnúť. 
Smartfóny P20 často zachy-
távajú scény verne, avšak pri 
použití umelej inteligencie 
rady zvýrazňujú farby modrej 
oblohy či zelene. Výsledok je 
trochu prehnaný, na sociál-
nych sieťach to však vyzerá 
skvelo.

Huawei P20 Pro poteší aj 
veľkou batériou s kapacitou 
4000 mAh. Tá v závislosti 
od používania zabezpečí 
veľmi slušnú výdrž na jedno 
nabitie – niekto bude tento 
telefón nabíjať denne, menej 
nároční používatelia raz 
za dva dni. P20 Pro chválime 
aj za výbornú reprodukciu 
zvuku pomocou zabudova-
ných reproduktorov. Patrí 
k tomu najlepšiemu na trhu.

Huawei P20 Pro má, po-
dobne ako ostatné vlajkové 
lode v tomto prehľade, zvýše-
nú odolnosť voči vode a pra-
chu, a to konkrétne na úrovni 
štandardu IP67. Klasickej 
P20-ky sa táto zvýšená odol-
nosť netýka. Vo výbave však 
nenájdete ani 3,5 mm jack 
a ani slot na microSD karty. 
Poteší však štedré úložisko 
o veľkosti 128 GB.

Huawei  
P20 a P20 Pro

VLAJKOVÉ LODE SPOLOČNOSTI HUAWEI SÚ 
DOSTUPNÉ V DVOCH PREVEDENIACH A OBE SA 
CHVÁLIA VÝBORNÝM FOTOAPARÁTOM. 
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TOP 3  
 VLASTNOSTI

  TROJITÝ FOTOAPARÁT S AŽ 
5-NÁSOBNÝM BEZSTRATOVÝM 
PRIBLÍŽENÍM 

 PRAKTICKÁ A VÝBORNE FUNGUJÚCA 
KOMBINÁCIA PREDNEJ ČÍTAČKY 
ODTLAČKOV PRSTOV A ODOMYKANIA 
TVÁROU

 VEĽKÁ 4000 MAH BATÉRIA

2. 
8 MPX TELEOBJEKTÍV 

 S 3× PRIBLÍŽENÍM,  
40 MPX FAREBNÝ  

A 20 MPX ČIERNOBIELY SENZOR 
PRE ŠPIČKOVÉ FOTOGRAFIE 

V KAŽDOM SVETLE A FOTENIE  
S AŽ 5× ZOOMOM  

BEZ STRATY KVALITY

3. 
CHRBÁT ZO SKLA 

A ODOLNOSŤ VOČI VODE 
A PRACHU NA ÚROVNI IP67

1.   6,1-PALCOVÝ OLED 
DISPLEJ S VÝREZOM

4.
PREDNÝ SNÍMAČ 

ODTLAČKOV PRSTOV
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Využite 
fotoaparát 
  VO VAŠOM SMARTFÓNE 

naplno MICHAL  REITER

FOTOGRAFUJEME SO SMARTFÓNOM

LG G6 používa dva 13 Mpx fotoaparáty. 
Štandardný s uhlom záberu 71° 

a f/1.8 a širokouhlý so záberom 125° 
a svetelnosťou f/2.4 

Honor 9 používa RGB 
12 Mpx f/2.2 snímač 

a monochromatický 
20 Mpx f/2.2 snímač

Fotoaparát je aktuálne základ smartfónu.  
Po výkone je to najdôležitejšia súčasť. 
No veď schválne, čo zaujíma na smartfóne 
vás? Predsa to, ako fotí. Počet fotoaparátov 
v smartfónoch pribúda a fotografie sa 
zlepšujú. V skutočnosti už nemá zmysel, až 
na pár výnimiek, nosiť so sebou kompaktný 
fotoaparát. Vystačíte si so smartfónom.

V tomto článku sme 
pre vás pripravili 
prehľad toho, čo 

fotoaparát dokáže, na čo si 
dať pozor a zaujímavosti, 
o ktorých ste možno ne-
tušili. Dozviete sa aj niečo 
z oblasti rozlíšenia foto-
grafie, clony a clonového 
čísla. Toto sú totiž hneď po 
megapixeloch parametre, 
ktorými sa nás výrobcovia 
snažia prilákať ku svojmu 
smartfónu. Všimnite si 
technickú špecifikáciu 
smartfónu lepšie. Uvidíte 
tam viac údajov, nielen 
počet megapixelov. 

Rozlíšenie
Ide o rozlíšenie snímača. 
To znamená, že sa dozviete, 
koľko bodov je schopný 
snímač zachytiť. Výrob-
covia udávajú maximálne 
hodnoty rozlíšenia pre 
pomer strán 4 : 3. To je 
fotografický pomer, ktorý 
používajú aj zrkadlovky. 
Najčastejšie sme však mno-
hí fotili v pomere strán 
16 : 9. Takže fotografia sa 
zároveň zobrazila na celom 
displeji smartfónu bez 
toho, aby mala čierne pásy 
po bokoch. Teda nevyplne-
né okraje. Smartfón, ktorý 
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má maximálne rozlíšenie sní-
mača na hodnote 24 Mpx, za-
znamená fotografiu v pomere 
strán 4 : 3 s počtom pixelov 
5632 × 4224. V prípade pomeru 
strán 18 : 9 to bude 10 Mpx 
a vytvorí obrázok s počtom 
bodov 4608 × 2272. Toto je ešte 
relatívne nový pomer strán. 
Preto, ak chcete mať foto-
grafie na celom displeji bez 
orezania aj na počítači, fotíte 
v pomere strán 16 : 9. Teda, ak 
máte takýto smartfón.

Dátový tip: Chcete ušetriť 
na dátach? Zdieľajte fotky cez 
Wi-Fi, ale použite nižšie rozlí-
šenie. Fotografia v najvyššom 
rozlíšení bude mať aj 8 MB. 
Posielanie takých veľkých 
fotiek z voľných dát vám 
z nich u operátora poriadne 
odhryzne.

Rozostrené pozadie
Fotoaparáty v smartfónoch 
umožňujú vytvoriť tzv. bokeh 
efekt. To je práve to efektné 
rozmazanie pozadia. Potrebu-
jete na to ale dva fotoaparáty? 
Nie, no pomôže to. Avšak aj 
s dvomi fotoaparátmi ide stále 
o to, čo dokáže matematický 
algoritmus. Ten totiž rozmaže 
vaše pozadie, nie je tu optické 
spracovanie (keďže sa používa 
pevná clona). Pri jednom foto-
aparáte je to celkom jednodu-
ché. Odfotená osoba, ktorá je 
v popredí bude ostrá, zvyšok 
sa rozostrí. Na časť scény sa 
použije malá hĺbka ostrosti. 
Fotka vyzerá v smartfóne 
pekne, na väčšom displeji 

alebo pri zväčšení objavíte, 
kde začína rozostrenie. Ide 
o hrany, ktoré sú „nalepené“ čo 
najbližšie k objektu v popredí. 
Tento algoritmus si len veľmi 
ťažko poradí s bujarými účes-
mi a viditeľne odreže z vlasov. 
Bežne sa teda stane, že časť 
z nich je rozmazaná a vidíte 
nedokonalý prechod.

Dva fotoaparáty
Na pomoc teda prichádza 
druhý fotoaparát v smartfóne. 
V prípade konfigurácie klasic-
kého a širokouhlého by mohol 
bokeh efekt vyzerať lepšie. Je 
to ale len teória, ktorú je treba 
dopočítať softvérovo. Možno 
ste si to nikdy neuvedomili, no 
výrobcovia používajú rôzne 
fotoaparáty a tomu odpo-
vedajúce snímače. Niektorí 
idú cestou dvoch odlišných 
šošoviek, iní zase využívajú 
farebný a čiernobiely snímač. 
Výsledná fotografia sa tiež 
„poskladá“ v smartfóne cez 
softvérový algoritmus. Rov-
nako tak aj keď má fotoaparát 
rovnaké šošovky a kvalitu 
fotiek chce zvýšiť skombi-
novaním rôznych snímačov. 
Monochromatický snímač je 
vhodný na fotografie realizo-
vané za nižšieho osvetlenia, 
špeciálne na lepšie prekres-
lenie odtieňov čiernobielej 
fotografie.

Clona
Nebudeme zachádzať do de-
tailov. Všetko podstatné, 
čo potrebujete vedieť, vám 
výrobca prezradí v technickej 

špecifikácii. Ide o tzv. clonové 
číslo, ktoré väčšinou všetci 
nazývame ako svetelnosť 
objektívu. Je to trochu zjed-
nodušené, ale vo výsledku je 
to tak. Čím je clonové číslo 
menšie, tým je menšia hĺbka 
ostrosti. To znamená, že len 
malá časť na fotke bude 
ostrá. Konkrétne to bude tá, 
na ktorú namierite ostrenie. 
S malou hĺbkou ostrosti sa 
fotia napríklad portréty alebo 
blízke objekty tak, aby ste 
za nimi rozmazali pozadie.

Až na výnimku v podobe 
modelu Samsung Galaxy S9 
/ S9+ majú smartfóny pevnú 
clonu. To je to označenie f/2.0, 
pri najlepších kúskoch sa 
ide s hodnotou pod f/1.8. 
Čo teda, keď má smart-
fón pevné clonové číslo? 
Všetko sa softvérovo do-
počítava, a preto sú bokeh 
efekty umelé a po zväčšení 
fotografie vidíte ostré hrany 

a nie hladké prechody ako pri 
klasických zrkadlovkách.

Čo dokáže aplikácia 
Fotoaparát?
Fotoaparát v smartfóne je 
závislý na aplikácii, ktorá ho 
dokáže využiť. V obchode 
Google Play si môžete stiah-
nuť rôzne aplikácie, ktoré 
pridajú k foteniu efekty, budú 
vylepšovať fotografie alebo 
pridajú nové režimy pri fotení 

a nakrúcaní videa. Základná 
výbava bude pre mnohých 
z nás postačujúca. Avšak aj tá 
sa líši od smartfónu a značky. 
To, aké rozlíšenie poskytne 
optický snímač, je dané obra-
zovým procesorom v hlav-
nom procesore smartfónu. 
To znamená, že nie je možné 
stiahnuť inú aplikáciu na re-
alizáciu fotiek, aby ste mali 
vyššie rozlíšenie. Tiež nebude 

DLHÉ PODRŽANIE  
SPÚŠTE FOTOAPARÁTU 

AKTIVUJE MULTISNÍMKOVÝ 
REŽIM. PRIPRAVTE SA ALE 
NA ZÁPLAVU OBRÁZKOV 

Z JEDNÉHO ZÁBERU.

ZLE STE ZAOSTRILI 
MANUÁLNE PRSTOM NA 
DISPLEJI? NEVYPÍNAJTE 
FOTOAPARÁT, PREJDITE 

DLAŇOU PRED OBJEKTÍVOM 
A MOBIL ZAOSTRÍ ZNOVA.

Diagram clony a clonových čísiel 

Clona na zrkadlovkách 
je premenlivá. Na 

smartfónoch okrem 
Samsung Galaxy 
S9 / S9+ je jedna, 

a to pevne nastavená
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fungovať stiahnutie aplikácie 
na video, aby ste si spravili 
spomalené video s 960 sním-
kami za sekundu. To dokážu 
len niektoré smartfóny.

Avšak, výkonné smartfóny 
s vynikajúcim fotoaparátom 
nemajú vždy prepracovanú 
aplikáciu. Týka sa to mnohých 
značiek s čistým Androi-
dom. Smartfóny, ktoré majú 
prepracovanú, no niekedy 
kritizovanú nadstavbu, ale 
zároveň ponúkajú aplikáciu 
na fotenie s plnou paletou 
funkcií fotoaparátu.

Tieto smartfóny spravia 
super spomalené video s 960 
snímkami za sekundu: Sam-
sung Galaxy S9 / S9+, Sony 
Xperia XZ1 / XZ1 Compact 
/ XZ1 Premium / XZ2 / XZ2 
Compact

Na trhu je však dostatok 
modelov, ktoré takisto podpo-
rujú spomalené video. Už ale 
s nižším snímkovaním, najčas-
tejšie na 60 snímkoch za se-
kundu a pokročilejšie modely 
na 240 snímkoch za sekundu. 
Nie všetky to ale zvládnu pri 
Full HD rozlíšení videa, a tak 
na spomalené video budete 
musieť prepnúť nastavenie 
rozlíšenia, v ktorom budete 
nakrúcať. Napríklad s Apple 
iPhone X spravíte video vo 
Full HD rozlíšení a 240 fps.

Vedeli ste?
Všeobecne sa hovorí, že ľudské 
oko vníma plynulý pohyb 
vtedy, keď vidí jednu sekundu 
obrazu zloženú z 30 obrázkov. 
Film je vlastne rýchly sled 
po sebe idúcich statických 
obrázkov. Mnohí vieme, že 
rozlíšime viac. Aj preto sa vám 
môže zdať spomalené video so 
60 snímkami za sekundu (fps) 
ako mierne trhané. Aj to je dô-
vod, prečo niektoré smartfóny 
robia až 960 snímok za se-
kundu a potom 0,2 sekundy 
pôvodného videa rozložia 
do 6-sekundového výsledného 
spomaleného videa. 

Ako fotografovať?
Základný režim sa volá au-
tomatický alebo jednoducho 
fotíte v režime volajúcom sa 

fotoaparát. Tu všetko nastaví 
fotoaparát automaticky. ISO, 
dĺžku expozície, clonové číslo 
alebo napríklad vyváženie 
bielej (White Balance). Profe-
sionálny režim sa líši v tom, že 
spomenuté vlastnosti si nasta-
vujete ručne. Tento režim je 
vhodný vtedy. keď máte statív. 
Využijete ho napríklad vtedy, 
keď je málo svetla a chcete do-
siahnuť čo najlepšiu fotogra-
fiu. Nastavíte dlhší expozičný 
čas, no potrebujete statív. 
Vhodný je na kreatívne foto-
grafie. Keď chcete napríklad 
zachytiť svetlá áut prúdia-
cich mestom (Stopy svetiel 
v prípade Huawei a Honor) ale 
chcete len tie svetlá bez áut. 
Toto už patrí medzi špeciálne 
režimy a niektoré smartfóny 
to podporujú. Tiež aj efekt 
mliečnej vody (Hodvábna 
voda takisto pri značkách 
Huawei a Honor). Ak máte 
takýto režim, netreba použiť 
profesionálny režim.

Medzi štandardné funkcie 
patrí panoramatický režim, 
ktorý vám poskladá viac 
fotografií do jednej. Fotí sa 

AKO NA ZAUJÍMAVÉ FOTKY
• Zafarbenie – neexistuje definitívny návod, ako získať, 

čo najvernejšie farby. Stačí zmeniť uhol fotenia o pár 
stupňov a namiesto sýtozelených listov budete mať 
modrasto sivé.

• HDR – Protisvetlo sa hodí na kreatívne fotky. 
Nechajte si slnko alebo iný zdroj priameho svetla 
za chrbtom alebo aspoň šikmo z boku. Režim HDR 
na vytvorenie fotografie s vysokým dynamickým 
kontrastom zvládne dobre len minimum smartfónov. 
Väčšinou až tie v segmente vyššej strednej triedy.

• Padanie horizontu – Pri fotení je lepšie sa na chvíľu 
zastaviť. Len málokedy sa vám podarí počas chôdze 
odfotiť more tak, aby vám do strany nepadal hori-
zont.

• Je fotografia tmavá? Pri fotení ťuknite na displeji na 
tmavé miesto, zaostrí sa naň a zároveň sa výsledná 
fotografia zosvetlí. Funguje to aj opačne.

• Žiarivé nočné svetlá – ťuknite na displej na tmavšie 
miesto a efekty svetiel získajú na intenzite. Odporú-
čame pre smartfóny s režimom HDR.

• Tip zo sveta fotografov – fotíte v podvečer? Oprite 
sa o niečo lakťami, keď fotíte. Fotografia bude vo 
výsledku ostrejšia a menej zašumená.

• Fotíte skupinku? Postavte sa na vyvýšený objekt, 
napríklad lavičku.

Samsung Galaxy S9 / S9+ a Sony Xperia XZ2 dokážu nakrútiť  
video s 960 snímkami za sekundu
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FOTOGRAFUJEME SO SMARTFÓNOM

s cieľom obsiahnuť čo najväčší uhol 
záberu scény, najčastejšie krajiny. 
Fotí sa na výšku a v tomto reži-
me sa na displeji zobrazí vodiaca 
animácia, aby ste vedeli ako presne 
treba natočiť fotoaparát do nové-
ho uhla záberu. Výhodou tohto 
režimu je, že vám po jeho skončení 
poskladá výslednú fotografiu pria-
mo v smartfóne. Doslova ju pritom 
zošije z jednotlivých záberov. 

Obľúbenou funkciou je selek-
tívne zaostrenie alebo clona. 
Prvý názov nájdete na smartfó-
noch Samsung, druhý je použitý 
v prípade značiek Huawei a Honor. 
Napríklad Sony používa špecia-
lizovaný režim Bokeh. Priamo 
ho uvádza v sekcii kreatívnych 
režimov. Stretnúť sa môžete ešte 
s jedným režimom a tým je portrét. 
Ten v sebe kombinuje efekty clony 
a vlastnosť použitú z predného 
fotoaparátu – vylepšenie pleti. 
Nové smartfóny pridávajú aj efekt 
osvetlenia. Snímky vyzerajú naozaj 
dobre, vyskúšajte tento režim, ak ho 
podporuje váš smartfón. Nájdete ho 
napríklad v smartfónoch Huawei 
P20 alebo Honor 10. 

OVLÁDAME FOTOAPARÁT NA SMARTFÓNE

Kreatívne a špeciálne režimy 
fotoaparátu

1.
REŽIM CLONA 

UMOŽNÍ MENIŤ 
HĹBKU OSTROSTI 
SCÉNY. VHODNÉ 

NA FOTENIE 
OBJEKTOV 

V POPREDÍ 
A ROZMAZANIE 

POZADIA

2.
CLONOVÝ REŽIM 

PORTRÉT  
NA RETUŠOVANIE 

TVÁRE

10.
ZAPNUTIE 

ALEBO 
VYPNUTIE 

BLESKU

13.
NASTAVENIA 
APLIKÁCIE, TU 
SA DÁ MENIŤ 
AJ ROZLÍŠENIE 
A POMER STRÁN 
FOTOGRAFIÍ

11.
VYTVORENIE TZV. ŽIVEJ 

FOTOGRAFIE. ANIMOVANÝ 
OBRÁZOK SA DÁ EXPORTOVAŤ 

A POUŽIŤ NAPRÍKLAD  
AKO PROFILOVÁ FOTOGRAFIA 

NA FACEBOOKU

12.
AI – UMELÁ INTELIGENCIA. 
FOTOAPARÁT ROZPOZNÁ, 
ČO FOTÍ A TOMU PRISPÔSOBÍ 
NASTAVENIA. POZNÁ 
NAPRÍKLAD JEDLO, MORE, 
TRÁVU, KRAJINU, ZVIERATÁ ATĎ.

3.
PLNE 

AUTOMATICKÝ 
REŽIM FOTENIA

4.
PREPNUTIE 
FOTOAPARÁTU 
DO REŽIMU 
VIDEA

9.
DIGITÁLNE 
PRIBLÍŽENIE, 
BEZSTRATOVÉ 
VĎAKA DVOM 
SNÍMAČOM 
S RÔZNYM 
ROZLÍŠENÍM 

5.
PONUKA 
S KREATÍVNYMI 
REŽIMAMI. JE 
TU NAPRÍKLAD 
AJ REŽIM NA 
FOTOGRAFOVANIE 
DOKUMENTOV

6.
PRÍSTUP 

DO GALÉRIE 
FOTIEK

8.
PREPÍNAČ MEDZI 
HLAVNÝM A SELFIE 
FOTOAPARÁTOM

7.
SPÚŠŤ 

FOTOAPARÁTU
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Určite ste sa aj vy 
stretli s tým, že sa 
na vašej nástenke 

s novinkami na Facebo-
oku zobrazil článok, ktorý 
zdieľal váš známy. Jeho 
náhľad vyzeral presne tak 
ako stovky ďalších správ, 
ktoré na sociálnej sieti 
zdieľajú mnohí používa-
telia – atraktívna titulná 
fotografia a pútavý nadpis, 
ktorý chce zaujať a možno 
aj šokovať. Na článok ste 
však neklikli, pretože ste 
práve nemali čas alebo vás 
nezaujímala téma, ktorej sa 
venoval. Daný článok teda 
pomerne rýchlo ukončil 
veľmi krátke pôsobenie vo 
vašom živote, avšak ostatní 
ľudia naň klikli, prečítali si 
ho a ak sa s ním stotožnili, 

tak ho zdieľali ďalej. Nikto 
z nich sa však pravdepodob-
ne nezamýšľal nad tým, či je 
článok pravdivý alebo nie.

Sociálne siete ovplyvnili 
naše životy, na tom sa určite 
zhodneme. Ovplyvnili ich 
však v mnohých smeroch 
a jedným z nich je aj spôsob, 
ako pristupujeme k sprá-
vam a novinkám. Niektorí 
ľudia pravidelne navštevujú 
svoje obľúbené webové 
portály alebo si kupujú no-
viny či časopisy. Čoraz viac 
používateľov však využíva 
sociálne siete ako agregát 
správ a mnohí sa jedno-
ducho nezamýšľajú nad 
tým, čo čítajú. Veď ak je to 
na internete, tak to musí byť 
pravda. Nie je to však tak.

Falošné správy 
na internete 
DAJTE SI NA NE POZOR

Fake news označuje jeden 
z hlavných problémov dnešnej 
doby. Ide o falošné, nepravdivé 
správy, ktoré sa dnes šíria oveľa 
jednoduchšie a rýchlejšie, ako 
tomu bolo kedykoľvek predtým. 
Dôvodom sú sociálne siete, emaily 
a internet všeobecne. Ten je 
ideálnou platformou na šírenie 
správ – tých pravdivých, ale aj 
nepravdivých.

Falošné správy zdieľajú 
ľudia radšej
Faktom je, že falošné správy 
majú podľa vedcov z MIT 
o 70 % väčšiu pravdepodob-
nosť, že ich budú používatelia 
zdieľať. Aj kvôli tomu sa faloš-
ná správa rozšíri až 6-násobne 
rýchlejšie medzi ľudí ako člá-
nok, ktorý obsahuje faktami 
podložený a pravdivý obsah. 
Tieto čísla vyzerajú na prvý 
pohľad strašidelne, ba až 
neuveriteľne. Keď sa však nad 
princípom falošných správ 
zamyslíte, dáva to zmysel, že 
sa šíria rýchlejšie.

Falošné správy sú totiž 
v mnohých prípadoch presne 
tým, čo chcú ľudia počuť, 
a to obzvlášť v kombinácii 
s politikou alebo témami, 
ktoré súvisia s extrémizmom 
či rasovou neznášanlivosťou. 
Falošné správy v týchto prípa-
doch často fungujú ako dôkaz, 
ktorý môže používateľ zdieľať 
s víťazoslávnym popisom „ho-
voril som vám to“. Jednodu-
cho, ide o typ správ, s ktorými 
sa dokážu určité skupiny ľudí 
veľmi ľahko stotožniť, a preto 
ich zdieľajú ďalej. Je im jedno, 
či je správa pravdivá alebo 

FAKE
NEWS!

ROMAN  KADLEC
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vymyslená, avšak názorovo im 
vyhovuje, tak ju zdieľajú.

Takýto typ falošných správ bol 
obzvlášť rozšírený v období pred 
americkými prezidentskými voľba-
mi a na Slovensku ste si ich mohli 
všimnúť v súvislosti s imigrantami, 
ktorí prichádzali do Európy. Možno 
si spomeniete na článok, ktorý mal 
na titulnej fotke loď a imigrantov, 
ktorých bolo viac, ako je kapacita 
lode a doslova na nej viseli. Tá fotka 
bola síce skutočná, avšak nesúvi-
sela s imigrantami a tiež nevznikla 
v dobe, keď kríza vrcholila. A člá-
nok samotný? Ten bol iba hŕstkou 
nezmyslov.

Odkiaľ sa berú falošné 
správy?   
Možno sa pýtate, odkiaľ sa falošné 
správy berú a odpoveď je pomerne 
priamočiara – vymýšľajú si ich 
ľudia, a to z dvoch dôvodov. Buď zo 
srandy, aby si spravili z ľudí dobrý 
deň, alebo v snahe ovplyvniť ich 
zmýšľanie a názory. Druhá kategó-
ria falošných správ je, samozrejme, 
nebezpečnejšia a ide práve o tie 
správy, ktoré sú konšpiračné alebo 
je ich úlohou zavádzať. 

Z určitého hľadiska fascinujúce 
a zároveň aj strašidelné je, že na in-

ternete existuje viacero webových 
stránok, ktorých jediným zmyslom 
existencie je vymýšľanie zavádzajú-
cich nepravdivých informácií a ich 
publikovanie. Našťastie existuje 
web konspiratori.sk, ktorý obsa-
huje zoznam stránok so sporným 
obsahom a môže teda pomôcť, keď 
nebudete vedieť, či je stránka dôve-
ryhodná alebo nie.

Ani falošné správy s úmyslom 
zabaviť nemusia byť vždy tým 
najlepším nápadom. Dôkazom 
z poslednej doby je správa, ktorá 
sa šírila Facebookom. Podľa nej 
stačilo napísať BFF do komen-
tára a ak bola správa zelená, váš 
používateľský účet bol v bezpečí. 
Aby správa zaujala ešte viac, jej 
vynálezca do nej zakomponoval 
Marka Zuckerberga, ktorý údajne 
tento spôsob overenia bezpečnosti 
overil. Kombinácia fotografie zná-
mej osobnosti a pomerne jednodu-
chej správy však vyvolala šialen-
stvo, ktoré pravdepodobne nikto 
nečakal. Ľudia „odušu“ písali BFF 
a celá aféra dosiahla také rozmery, 
že o nej informovali masové médiá 
a upozorňovali ľudí na to, že zelené 
BFF v skutočnosti neznamená 
nič a ide iba o grafický text dobre 
známej skratky.

Ako sa voči nim brániť?
Je zrejmé, že falošné správy predsta-
vujú problém modernej doby a treba 
naň upozorniť. To je aj cieľ tohto 
článku. Zároveň by ste však mali 
vedieť, ako sa voči falošným správam 
brániť. Základom je zdravý rozum. 
Neakceptujte automaticky všetko, čo 
si prečítate na internete, ako pravdivú 
informáciu, ktorá je založená na prav-
divých faktoch. A to najmä v prípade, 
že príspevok na sociálnej sieti odka-
zuje na portál, o ktorom ste nikdy 
nepočuli. V takom prípade je vhodné 
si danú webovú stránku preklikať 
a pozrieť si aj ďalšie príspevky. To by 
vám malo stačiť na to, aby ste sami 
vedeli rozhodnúť, či ide o relevantnú 
stránku alebo o web, ktorý chce zavá-
dzať a manipulovať. A tiež je k dispo-
zícii už spomenutá databáza na webe 
www.konspiratori.sk, ktorá vám tiež 
môže pomôcť pri vyhodnocovaní 
dôveryhodnosti danej stránky.

V prípade všemožných reťazoviek, 
emailov, kontroverzných reklám atď. 
odporúčame navštíviť portál www.
hoax.sk, ktorý sa venuje podvodnému 
a klamlivému obsahu tohto typu. 
Túto stránku sa niekedy oplatí pozrieť 
aj bez toho, aby ste si potrebovali 
skontrolovať nejakú vašu správu či 
email. Môže vás prekvapiť tým, aké 
všemožné podvodné správy interne-
tom kolujú – možno ste jednu z nich 
dostali aj vy vo forme emailu od váš-
ho známeho či rodinného príslušníka.
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SPRÁVY GOOGLE
Služba Správy Google dostala nedávno 
veľkú aktualizáciu, ktorá sa prejavila 
v rámci webového rozhrania a tiež 
aj v aplikáciách pre platformy iOS 
a Android. Výhodou tejto aplikácie je, 
že zobrazuje aj správy zo slovenských 
médií – hoci, aktuálna ponuka je 
pomerne chudobná a služba sa bude 
u nás postupne rozširovať. Avšak, či už 
chcete čítať slovenské alebo zahranič-
né správy, táto aplikácia ponúka oboje.

Používateľské rozhranie je pomerne 
jednoduché. Základom je obrazovka 
Pre vás, ktorá obsahuje personali-
zované správy, ktoré by vás mohli 
zaujímať. Sekcia Nadpisy umožňuje 
triediť správy podľa jednotlivých 
kategórií správ.

Aplikácia Správy Google je však 
zaujímavá najmä ďalšími dvoma sek-
ciami. Obľúbené a Kiosk umožňujú 
odoberať správy od vašich obľúbených 
médií, pričom v tomto prípade si už 
môžete navoliť aj zahraničné médiá. 
Tiež si môžete zvoliť témy, ktoré vás 
zaujímajú a na jednom mieste sledo-
vať správy z viacerých zdrojov.

FLIPBOARD

Táto aplikácia patrí medzi najlepšie 
svojho druhu, je však prispôsobená 
na čítanie zahraničných médií, čo 
môže niekomu prekážať. Pri prvom 
spustení si môžete vytvoriť zoznam 
tém, ktoré vás zaujímajú a o ostatné sa 
postará samotná aplikácia.

Následne vám Flipboard vytvorí 
prispôsobený zoznam správ. Okrem 
vami vybraných tém – my sme si 
zvolili technológie, hry, filmy, vedu 
a šport, vám aplikácia tiež pripraví 
sumár kľúčových správ z daného dňa 
a sumár všetkých dôležitých informá-
cií z vami sledovaných kategórií. Je 
dôležité zdôrazniť, že aplikácia vám 
zo všetkých zdrojov a webov spraví 
výber toho najdôležitejšieho. Aspoň 
z jej pohľadu.

Výhodou aplikácie je aj to, že správy 
budete čítať priamo v rozhraní apliká-
cie, a to v dizajne, resp. rozhraní, ktoré 
je prispôsobené pre potreby aplikácie. 
V prípade potreby sa môžete prepnúť 
aj priamo do internetového prehlia-
dača a zobraziť si článok vo webovej 
verzii, avšak zobrazenie v aplikácii 
Flipboard vám bude pravdepodobne 
postačovať. Je efektne spracované 
a prehľadné, s dôrazom na samotný 
text. Pre niektoré typy článkov však 
nie je ideálny, ako sú napr. galérie 
s komentovanými obrázkami.  

APLIKÁCIE 
NA ČÍTANIE 
SPRÁV
CHCETE MINIMALIZOVAŤ 
PRAVDEPODOBNOSŤ, ŽE 
NATRAFÍTE NA FALOŠNÚ 
SPRÁVU, KTOREJ JEDINÝM 
CIEĽOM BUDE ÚMYSELNE 
ZAVÁDZAŤ? VYSKÚŠAJTE 
NIEKTORÚ Z TÝCHTO 
APLIKÁCIÍ, KTORÉ ZBIERAJÚ 
A ZOBRAZUJÚ SPRÁVY IBA 
Z OVERENÝCH MÉDIÍ. 

F A KT Y

FAKE NEWS
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FEEDLY
Aplikácia Feedly môže na prvý pohľad 
trochu pripomínať Flipboard v tom 
zmysle, že si pri prvom spustení vytvo-
ríte profil a zadefinujete témy, ktoré 
vás zaujímajú. Aplikácia vám následne 
odporučí obľúbené médiá, ktoré sa 
danej téme venujú.

Hlavné čaro Feedly spočíva v tom, 
že si môžete vytvoriť vlastný zoznam 
sledovaných médií, a to z odporúča-
ných, ale aj z hocakých iných – stačí iba 
poznať webovú adresu. Jednoducho si 
tak môžete vytvoriť váš zoznam sledo-
vaných slovenských médií.

Feedly ponúka zoznam najzaují-
mavejších správ dňa z vami sledova-
ných médií. V podstate ide o prehľad 
najlepších správ, pričom sa postupne 
preťukáte medzi jednotlivými zdrojmi 
obsahu. Zároveň si však môžete 
pozrieť konkrétnu tému a vtedy vám 
aplikácia pripraví zmesku správ zo 
všetkých zdrojov. Práve vďaka tejto 
variabilite a jednoduchému prepínaniu 
sa medzi kolekciou správ a informácií 
z jedného konkrétneho portálu sme si 
túto aplikáciu obľúbili.

POCKET

Toto je trochu iná aplikácia v porov-
naní so zvyškom zoznamu v tomto 
článku. Pocket nie je v prvom rade 
koncipovaný ako nástroj, ktorý vám 
pomôže hľadať správy zo sveta a vy-
braných tém a pripraví vám persona-
lizovaný zoznam. Pocket je aplikácia, 
ktorá vám umožní ukladať si zaujíma-
vé články na neskôr a prípadne ich 
zdieľať s inými.

Koncept tejto aplikácie spočíva 
v tom, že ak vás zaujme nejaká správa 
a nemáte čas si ju práve prečítať, ulo-
žíte si ju do Pocketu. Aplikácia je do-
stupná na mobilných zariadeniach aj 
ako doplnok pre webové prehliadače, 
čo uľahčuje používanie na viacerých 
zariadeniach. Služba tiež umožňuje 
sťahovať články do režimu off-line, tak-
že si môžete vytvoriť vlastný zoznam 
toho, čo vás zaujíma a potom si ich 
prečítať napr. pri cestovaní vo vlaku 
či v lietadle, kde internet asi nebudete 
mať k dispozícii.

Pocket tiež umožňuje nájsť nové 
články, ktoré zdieľajú iní používatelia, 
avšak to považujeme iba za príjemný 
bonus. Dôvod pre používanie služby je 
práve v odkladaní článkov a ich sťaho-
vaní do telefónu či tabletu.

APLIKÁCIE 
SLOVENSKÝCH 

MÉDIÍ
Okrem už spomenutých 
aplikácií, ktoré sú určené aj pre 
náročnejších používateľov a pre 
tých, ktorí chcú čítať zahraničné 
médiá, nájdete v ponuke obcho-
dov s aplikáciami aj špeciálne 
aplikácie, ktoré si vytvorili novi-
ny, magazíny a webové portály. 
Tieto aplikácie obvykle priná-
šajú určitú pridanú hodnotu 
v porovnaní s čítaním webovej 
verzie. Pozrite si zoznam, možno 
v ňom nájdete aj aplikáciu vášho 
obľúbeného média.

SME.SK

AKTUALITY.SK

SPRÁVY MINÚTA 

PO MINÚTE

NOVYCAS.SK

DENNÍK N

TOPKY

SPRÁVY RTVS

TREND

PRAVDA.SK

SECTOR.SK 

PLUSKA

TELEVÍZIA TA3

TERAZ

SPORTKY
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Čo je podcast?
Je to vysielanie epizód relácie, 
ktorú počúvate zväčša na mo-
bilnom zariadení, ale nie sú to 
pesničky, ktoré si nahráte do 
smartfónu. Vyznačujú sa tým, 
že na vysielacom interneto-
vom kanáli (vo svojej podstate 
www adrese na konkrétny 
súbor) sú dostupné vždy 
nejaké epizódy z rozhlasového 
vysielania alebo pokojne len 
internetového. Ako sa tam 
audionahrávka dostane, nie 
je podstatné. Podstatné je, 
že odoberáte nejaký podcast 
a vždy, keď tam jeho tvorcovia 
nahrajú nový diel, vy sa to 
dozviete. Aplikácia ho stiahne 
a môžete počúvať. Extra 
záležitosťou je, že si môžete 
rozpočúvať viac podcastov 
a ich epizód. Aplikácia si bude 
pamätať, kde ste prestali 
počúvať. Vďaka tomu môžete 
počúvať politické diskusie, 
technologické podcasty, o va-
rení, o osobnostnom rozvoji, 
vedecké, skrátka akékoľvek. 

Snáď pre každú oblasť, ktorú 
máte na mysli, existuje pod-
cast. Vypočuť si pre vás zaují-
mavé relácie a niečo sa popri 
tom dozvedieť. To je vlastne 
hlavná úloha podcastov.

Podcasty nájdete pomerne 
ľahko. Spravidla tie zahranič-
né, zväčša americké, nemecké 
či napríklad francúzske sa 
nachádzajú v kategóriách. 
Teda sú priamo promované 
v aplikáciách na počúvanie 
podcastov. V niektorých apli-

káciách nájdete aj slovenské 
a české. Nič to ale, ak nenájde-
te. Stačí zadať kľúčové slovo 
z názvu podcastu a zobrazí sa. 
Prípadne si pozrite stránky 
vášho obľúbeného rádia, 
zvyknú mať možnosť na 
odoberanie podcastov. Nie 
však celého vysielania, to by 
vás inak spoľahlivo zahltilo. 
Zväčša tu nájdete rôzne dis-
kusné relácie, technologické, 
špeciálne relácie ako súhrn 
správ atď.

Na počúvanie rádia máte 
samostatné aplikácie každé-
ho z nich alebo nejakú, ktorá 
zlučuje viac rádií. Na počú-
vanie ich relácií, ak sú šírené 
podcastovo, je lepšia niektorá 
z našich aplikácií.

V mnohých prípadoch nara-
zíte aj na video podcasty, tzv. 
videocasty. Je to podobné, ako 
v prípade audio verzií. Apli-
kácie zamerané na podcasty 
vedia prehrávať len zvuk 
bez videa a bez toho, aby sa 
pozastavilo prehrávanie mimo 
aplikáciu. Niekedy prakticky 
neviete, o aký typ „castu“ ide, 
či bude vo forme audia alebo 
videa. Až keď sa prihlásite 
na odber, resp. zistíte detaily 
epizódy. Odporúčame aj TED 
a TEDx inšpiračné videá, ktoré 
majú spravidla do 15 minút 
a rečníci vám o danej téme 
porozprávajú extra zaujímavo. 
Aplikácie nájdete ľahko, stačí 
zadať TED do Google Play.

PODCASTY V SMARTFÓNE

Počúvame podcasty  
v smartfóne

Je tu doba, keď mnohí radšej pozeráme 
videoobsah, ako čítame. Čo tak si ale 
niečo vypočuť? Netreba sedieť pri 
obrazovke, držať v ruke smartfón 
a cesta do práce či z práce alebo 
čas celkovo nám ubehne rýchlejšie. 
Nemáme na mysli počúvanie hudby,  
ale skôr hovoreného slova. Ešte ste 
nikdy také niečo neskúšali?  
Vrelo vám odporúčame podcasty.

NAJLEPŠIE FUNKCIE 
PODCASTOVÝCH APLIKÁCIÍ

Automatické sťahovanie nových epizód
•

Pamätajú si, kde ste naposledy skončili s počúvaním, 
pre každú epizódu samostatne

•
Pomalšie prehrávanie – napríklad pri potrebe 

si niečo zapisovať alebo zrýchlené prehrávanie, 
ak ide o diskusné relácie

•
Udržíte si prehľad, ktoré relácie 

ste počuli a ktoré 
ešte nie

VÝHODY PODCASTOV
• Vhodné ako hlasový sprievod počas cestovania, 

keď vás hudba omrzí alebo už nebaví
• Ideálne k reláciám osobného rozvoja
• Počúvanie tém, ktoré by sa do klasického rádia 

nikdy nezmestili alebo ich vlastníci nechceli 
publikovať

• Ideálne aj pre audioknihy
• Máte možnosť vydávať vlastné podcasty
• Veľa sa dozviete a bez ďalšej „rozhlasovej vaty“
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PODBEAN
Pokročilá aplikácia na 
podcasty, ktorá má všetko 
podstatné. Páčila sa nám zo 
všetkých najviac, je zadarmo 
a napriek komplexnosti sa 
stále jednoducho ovláda. 
Odoberať sa dajú podcasty 
z celého sveta, pridávať si 
môžete vlastné. Neviete, kde 
začať? Využite vyhľadávanie 
podľa kategórií, prípadne reb-
ríček Top 100 podcastov sve-
ta. Veľké vydavateľské domy 
majú svoje vlastné stanice, tu 
ich nájdete na jedno ťuknu-
tie prsta. Či už vás zaujmú 
relácie zo CNN, Bloombergu, 
MTV či iných spoločností, 
je tu z čoho vyberať. Pozor, 
aby vám v smartfóne zostalo 
voľné miesto.

Aplikácia automaticky 
sťahuje nové podcasty a mô-
žete si nechať odstraňovať aj 
staré. Teda lepšie povedané 
tie, ktoré ste si už vypočuli. 
Odporúčame aj sekciu audio-
kníh. Mnohé sú zadarmo, 
a tak si vypočujete o Guli-
verových cestách, Franken-
steinovi, Anne zo Zeleného 
domu či iné. Vlastné podcasty 
sa dajú vyhľadávať, istejšie 
je zadať ich adresu priamo. 
Podbean umožňuje vytvá-
ranie vlastných nahrávok 
s dĺžkou 90 minút. Počet 
nových epizód uvidíte na čí-
selnom odznaku ikony vášho 
podcastu. Zapamätanie, kde 
ste s počúvaním skončili pre 
každú epizódu, je samozrej-
mosťou. Takisto zrýchlené 
počúvanie.

 

PODCASTY V SMARTFÓNE

AJ HUDBA PLAY 

PODPORUJE 

PODCASTY. AVŠAK 

NATERAZ LEN PRE 

USA A KANADU.

VÝBORNÁ APLIKÁCIA 
V EFEKTNOM DIZAJNE. 
VRELO ODPORÚČAME
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PODCASTY V SMARTFÓNE

PODCAST 
ADDICT

Jedna z najlepšie hodnote-
ných aplikácií. Je jednot-
kou medzi používateľmi 
androidových smartfónov. 
Na pohľad sa bude javiť ako 
prepchatá funkciami, ktoré sa 
takmer nezmestia na displej 
smartfónu. Ponúka totiž ma-
ximálne možnosti prispôso-
benia vzhľadu a toho, ako sa 
bude správať pri spracovaní 
podcastov. Pridávanie vlast-
ných je ešte jednoduchšie ako 
v prípade Podbeanu a ľahko 
tu nájdete aj regionálne 
podcasty. Nie sú tu všetky, 
a tak je potrebné zadanie 
adresy alebo hľadanie podľa 
názvu, oboje funguje veľmi 
dobre. Aplikácia poslúži aj na 
prehrávanie audiokníh, tie 
si však musíte do smartfónu 
preniesť sami. Výhodou je 
to, že aj tu si bude aplikácia 
pamätať, kde ste prestali. To 
pri bežnom MP3 prehrávači 
v smartfóne nemáte.

Vyberať sa dá podľa 
rôznych mediálnych staníc, 
môžete importovať aj RSS/
ATOM zoznam podcastov 
z počítačovej alebo inej apli-
kácie. Zmenu rýchlosti, ča-
sovač spánku alebo možnosť 
používať aplikáciu ako MP3 
prehrávač, v tomto prípade 
považujeme za samozrejmosť. 
Nastavenie aplikácie sa dá 
zálohovať. Pri zmene smart-
fónu alebo jeho resete si 
všetko obnovíte zo záložného 
súboru. Mazanie vypočutých 
epizód alebo nastavenie kedy 
sa majú sťahovať nové, sú 
ďalšie príjemné detaily.

 

CASTBOX
Vizuálne veľmi pekná 
aplikácia, ktorá vám nájde aj 
slovenský obsah. Môžete sa 
do nej prihlásiť niekoľkými 
spôsobmi, aby si pamätala 
vaše podcasty aj v inom za-
riadení. Zaujímavé podcasty 
zobrazuje v automaticky 
sa meniacom páse v hornej 
časti zoznamu. Pod ním máte 
najlepšie podcasty z rôznych 
krajín. Všetky stiahnuté 
epizódy nájdete na jednom 
mieste, tak ako aj všetky 
vysielania, ktoré odoberáte. 
Vždy je vidieť, či je epizóda 
stiahnutá alebo nie. Pri 
počúvaní sú zobrazené prvky 
na rýchle posunutie vzad o 10 
sekúnd, prípadne preskočenie 
o 30 sekúnd dopredu. Aj tu sa 
dá vyhľadávať podľa kategó-
rií, počúvať voľne dostupné 
audioknihy alebo sa prihlásiť 
k rozhlasovým reláciám.

Počúvanie podcastov môže-
te ponechať v automatickom 
režime. Po skončení jedného 
začne prehrávať ďalší. V tom-
to smere je užitočná funkcia 
na prehodenie podcastov 
podľa vlastného poradia. 
V rámci púšťania podcastov 
sa dá nastaviť sťahovanie 
alebo prehrávanie pri mobil-
nom spojení. Štandardne je to 
vypnuté, automatické sťaho-
vanie nových epizód je treba 
povoliť pre každý podcast 
samostatne.

 

BEYONDPOD 
PODCAST 

MANAGER
Tu sa nám páčil sprievodca, 
ktorý hneď na začiatku zisťu-
je vaše preferencie. Nie je to 
nič neobvyklé a výber kategó-
rií po prvom spustení ponúka 
takmer každá aplikácia tohto 
typu. O to príjemnejšie je 
v sprievodcovi nastavenie 
sťahovania nových epizód. 
Môžete si ich nechať sťahovať 
v noci, aby boli ráno novinky 
vo vašom smartfóne a mohli 
ste počúvať cestou do práce. 
Takisto je štandardne zapnu-
té sťahovanie len cez Wi-Fi, 
ak si nechcete míňať dáta 
u operátora.

Aplikácia sa sústredí hlav-
ne na poskytnutie podcastov 
z rôznych kategórií. Využiť 
môžete návrhy podľa krajiny, 
no Slovensko alebo Česká 
republika tu chýbajú. Stačí 
ale zadať kľúčové slovo a vy-
hľadáte si aj lokálny podcast. 
Opäť sa dajú využiť podcasty 
z veľkých mediálnych domov 
alebo rôzne zaujímavosti. Na 
ne je tu samostatná kategó-
ria. Vhodné pre priaznivcov 
komiksov, Androidu, celebrít 
alebo napríklad akčných 
športov.

Rozhranie je jedno z naj-
lepších, aj preto, že plne 
odpovedá Material Designu 
od Google. Keďže aj táto apli-
kácia prehráva videocasty, dá 
sa nastaviť, aby sa prehrá-
vali ako audio podcasty. Ak 
odoberáte epizódy o varení, 
bola by to škoda a určite si ich 
pozrite aj vo video forme. Je 
tu veľa možnosti ako si apli-
káciu prispôsobiť a zálohovať 
vaše nastavenia.

 

PODCAST GO
Ďalšia veľmi pekná aplikácia 
na počúvanie podcastov. Je 
prehľadná a na jej ovládanie 
si nejako zvlášť netreba zvy-
kať. Ponúka kategórie, no aj 
pridanie vlastného podcastu. 
Zoznam epizód sa dá upraviť, 
a tak ich môžete odstrániť 
alebo napríklad označiť ako 
vypočuté. Vďaka tomu si mô-
žete lepšie upraviť zoznam na 
prehrávanie a vypočuť si len 
pre vás zaujímavé epizódy. 
Vytvoriť si môžete aj vlastné 
playlisty. Počúvate radi pred 
zaspávaním? Žiadny problém, 
je tu časovač vypnutia. 
Takisto nechýba možnosť 
zrýchlenia alebo spomalenia 
prehrávania v rozsahu sied-
mich stupňov.

 

PODCASTY SI 

PAMÄTAJÚ, KDE STE 

PRESTALI POČÚVAŤ. 

TO JE SUPER.

PEKNE ZVLÁDNUTÉ 
ROZHRANIE, 
ODPORÚČAME 
ZAČIATOČNÍKOM
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PODCASTY V SMARTFÓNE

TUNEIN RADIO
Podcasty, niečo, čo sa stalo 
už pred časom. Čo tak ale 
počúvať najnovšie aktuality? 
TuneIn Radio je na to ako 
stvorené. Aplikácia v sebe 
kombinuje aj podcasty, no 
aby sme boli úplne presní aj 

epizódy zo starších vysielaní. 
Je to taký mix pre tých, čo 
chcú aj aktuálne hovorené 
slovo. Netreba sa zaoberať, či 
v danej lokalite naladíte FM 
rádio, stačí si ho pustiť cez 
TuneIn. Vhodné je aj na po-
čúvanie nekomerčnej hudby 
a športových vysielaní. Nám 
sa páčilo, že sa dá využiť aj na 
počúvanie živého vysielania 
slovenských rádií. A nielen 
to, aj ich špeciálnych relácií. 
Dobrý doplnok ku klasickým 
podcastovým aplikáciám.

 

ANCHOR
Toto je špecialita pre tých, čo 
chcú vytvárať vlastné pod-
casty. Aplikácia vám umožní 
nahrať vlastné vysielanie zo 
smartfónu alebo počítača. 
Nahrávať sa dá priamo cez 
aplikáciu alebo na server 
pošlete hotový audiosúbor. 
V prípade využitia Anchoru 
sa dá spojiť až s desiatimi 
používateľmi. Vzájomne 
môžete nahrať epizódu, ako 
keby ste sedeli vedľa seba 
a každý mal svoj mikrofón. 
No a samozrejme, nechýba 
možnosť počúvať ohromnú 
zásobu podcastov ostat-
ných používateľov tejto tzv. 
sociálnej siete na vytváranie 
vlastných nahrávok. Necítite 
sa na video? Skúste publiko-
vať a zaujať vaším hlasom 
a v neposlednom rade aj 
obsahom.

 

ANTENNAPOD
Na pohľad sparťanská apliká-
cia. Keď jej však importujete 
váš OPML zoznam podcastov, 
bude vám veľmi dobre slúžiť. 
Je určená skôr pre tých, čo 
podcastmi žijú alebo aspoň 
poznajú súbor s podcas-
tovými adresami, aby ho 
mohli importovať. Aplikácia 
umožňuje pridať prvky na za-
mknutú obrazovku, nastaviť 
funkciu tlačidiel hlasitosti na 
zamknutej obrazovke, čo má 
robiť pri pripojení/odpojení 
slúchadiel atď. To, ako má 
rozmiestnené grafické prvky 
podcastov sa nám páčilo, 
rovnako aj absolútne detaily 
v prispôsobení. Odporúčame 
hlavne pokročilým.

 

PODCAST 
REPUBLIC

Aplikácia podobná ostatným. 
No podporuje nielen pod-
casty, ale aj počúvanie rádia. 
Máme na mysli internetové 
rádio, ktoré si tu ale jedno-
ducho vyhľadáte. Celkovo je 
aplikácia veľmi prehľadná 
a rovnako odporúčame 
vyskúšať. Na výber máte 
veľké množstvo predvolieb, 
ako bude vyzerať, ako sa bude 
správať pri sťahovaní nových 
epizód, tiež aj ako má vyzerať 
písmo alebo ako si nastaviť 
časovač. Autori aplikácie išli 
naozaj do detailov. Nájde aj 
lokálne podcasty. Pri počúva-
ní si môžete nastaviť vlastné 
kroky zrýchlenia alebo 
preskakovania o daný počet 
sekúnd.

 
 
 

 

 

 

PODCASTOVÁ 
APLIKÁCIA ZAMERANÁ 
NA ROZHLASOVÉ 
VYSIELANIA

VYTVORTE SI VLASTNÉ 
PODCASTY PRIAMO 
CEZ TÚTO APLIKÁCIU, 
V SMARTFÓNE 
A KDEKOĽVEK BUDETE
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NAJOČAKÁVANEJ-
ŠIE ROČNÉ 
OBDOBIE 

SA NEÚPROSNE 
BLÍŽI, A TO 
ZNAMENÁ 

IBA JEDNO – 
PRICHÁDZA 

ČAS LETNÝCH 
DOVOLENIEK, 

VÝLETOV  
A ODDYCHU PRI 

VODE ALEBO  
V PRÍRODE. 
S VÝBEROM 

NAŠICH 
GADGETOV 

MÔŽETE PREŽIŤ 
LETO PLNÉ 
SKVELÝCH 
ZÁŽITKOV 
NAPLNO. 

1XIAOMI MI SCOOTER 2 
ELEKTRICKÁ KOLOBEŽKA

Čoraz viac vidno na chodníkoch a cestách preháňať sa ľudí na elektrických 
kolobežkách. Elektrické kolobežky sú dostupné v rôznych vyhotoveniach, v rôz-
nych výkonnostných verziách, ako aj v odlišnom dizajne. Poznáme kolobežky 
do mesta, do ľahkého terénu, ale aj do ťažšieho terénu. Pri kúpe si treba všímať 
špecifikácie ako výkon motora, maximálny dojazd, nosnosť a spomínané urče-
nie. Je lepšie ísť do overenej kvality. Z overených produktov môžeme odporučiť 
kolobežku Xiaomi Mi Scooter 2, novinku od spoločnosti Segway – Ninebot alebo 
terénnu kolobežku Takira Tank 1000 TTX.
Cena: od 500 EUR

3XIAOMI  
SMART TENISKY 

K letu jednoznačne patrí aj šport. A v dnešnej dobe chceme mať beh 
zaznamenaný, potrebujeme vedieť počet prejdených krokov, spále-
ných kalórií atď. To všetko umožňujú aj tenisky – napríklad od Xiaomi. 
V podrážke sa nachádza vyberateľný modul s malou (vymeniteľnou) 
batériou, ktorý komunikuje prostredníctvom Bluetooth konektivity 
s aplikáciou v smartfóne. V aplikácii Mi-Fit máte prehľad o prejdených 
krokoch, vzdialenosti, trase alebo spálených kalóriách. Okrem toho sú 
tieto tenisky vyrobené z kvalitného a priedušného materiálu, pričom 
vedia konkurovať aj drahšej značkovej obuvi. 
Cena: od 50 EUR 

2
DJI MAVIC AIR 

KOMPAKTNÝ DRON  

Skvelým prostriedkom na tvorbu zaujímavých záberov 
z vtáčej perspektívy je dron – DJI Mavic Air. Má výhodu 

v tom, že je veľmi kompaktný a v zloženom stave je plochou 
taký veľký ako telefón iPhone 8 Plus. Môžete si ho zobrať 

so sebou takmer kdekoľvek. Jednoducho sa ovláda a je 
stabilný, čo ocenia najmä začiatočníci. Integrovaná kamera 

s 3-osím stabilizátorom vytvára video v maximálnom roz-
líšení 4K a krásne fotografie. V ponuke je viacero automa-
tických režimov, s ktorými vytvoríte efektné zábery, ktoré 

budú vyzerať tak, ako by ich robil profesionál. Výdrž batérie 
je približne 24 minút a nabíja sa jednu hodinu.

Cena: od 800 EUR

MIROSLAV  ILLÉŠ

»7«
GADGETOV 

NA LETO  

GADGETY
KÚPITE

V TELEKOME
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5

7

4

6

HP SPROCKET  
TLAČIAREŇ DO VRECKA   

Odfoťte a ihneď vytlačte – kedykoľvek a kdekoľvek. Na dovolenke vzniká množstvo fotogra-
fií, ktoré zostanú navždy v digitálnej forme. Občas by sa však mohlo hodiť, ak by ste si mohli 
určité fotografie ihneď vytlačiť a napr. niekomu darovať. Možno to vyznie nereálne, ale nie 
je to nemožné. HP Sprocket je mini tlačiareň, ktorá nie je väčšia ako smartfón. S telefónom 
komunikuje bezdrôtovo a nepotrebuje ani žiadne náplne. Fotky sa tlačia na špeciálny Zink 
papier, ktorý je odolný voči vode, roztrhnutiu a na zadnej strane má samolepiacu fóliu, aby sa 
dala fotografia jednoducho nalepiť. V príslušnej aplikácii si vyberiete fotografiu z vašej galérie, 
pričom ju môžete aj upraviť, dať jej rôzne filtre a následne ihneď vytlačiť. Také jednoduché 
a mobilné riešenie stojí za vyskúšanie. Vytlačené fotografie, resp. používaný Zink papier je vo 
veľkosti 50,8 × 76,2 mm. 
Cena: od 128 EUR

MI ACTION CAMERA 4K  
LACNÁ, ALE KVALITNÁ AKČNÁ KAMERA 

Všetky pekné chvíle a zaujímavé scenérie máme zaryté hlboko v pamäti, ale ak budú aj 
v digitalizovanej forme, tak tým nič nepokazíme. Na to nám, hlavne v letnom období, 
dobre poslúži akčná kamera. Spoločnosť Xiaomi dokázala, že skutočne kvalitná akčná ka-
mera sa dá vyrobiť aj za prijateľnú cenu. Kamera Mi Action Camera 4K ponúka kvalitné 
hliníkové vyhotovenie, výborný obrazový snímač, ako aj 6-osú elektronickú stabilizáciu 
videa. Fotografie je možné zhotoviť v maximálnom rozlíšení 8 Mpx a videozáznam v max. 
rozlíšení 4K. Dokáže konkurovať aj dvojnásobne drahším zariadeniam. Nevýhodou je 
absencia vodeodolného puzdra v balení, a tiež ďalšieho príslušenstva, ktoré je potrebné 
dokúpiť samostatne. 
Cena: od 140 EUR

NINTENDO SWITCH
HERNÁ KONZOLA PRE CESTOVATEĽOV

Malá, prenosná a pri dlhých cestách veľmi užitočná, to je herná konzola 
 Nintendo Switch. Vďaka výkonnému hardvéru a veľkému displeju je Switch 

ako stvorený na cesty. V cieľovej destinácii sa nič nemení – ak budete mať 
chuť, môžete vložiť toto zariadenie do dokovacej stanice, ktorú pripojíte k TV 

a v okamihu máte k dispozícii „veľkú“ hernú konzolu. Výhodou sú odnímateľné 
ovládače, vďaka čomu môžu hrať rôzne podporované hry aj dvaja hráči súčas-
ne.  Hry pre Switch sú o niečo drahšie, ale v zásade sa vám to vo forme zábavy 

a zážitku nielen na cestách vráti späť.  
Cena: od 300 EUR

MOMENT  
OBJEKTÍVY PRE SMARTFÓNY 

Spoločnosť Moment vyrába špeciálne objektívy určené pre rôzne smartfóny, 
s ktorými budú vaše fotografie podstatne kvalitnejšie. V ponuke sú rôzne druhy 

objektívov – širokouhlý, teleobjektív, rybie oko (Fisheye) alebo makro. Kúpiť sa 
dajú samostatne alebo v rôznych zostavách. Na smartfón sa pripevňujú pomo-

cou špeciálneho ochranného puzdra. Následne stačí na puzdro priskrutkovať 
požadovaný objektív a vytvárať krásne zábery. Puzdro je použiteľné aj počas 

bežnej prevádzky smartfónu, keď ho chráni pred poškodením.  
Cena: od 89 EUR (za jeden objektív)
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Začíname 
so smartfónom 

SPUSTENIE  
ANDROID  

A IOS ZARIADENIA
1. ČASŤ

Vitajte.

Smartfóny sú bežnou súčasťou našich 
životov, pomáhajú nám pri komunikácii, 
uľahčujú rôzne činnosti a pod. 
Tieto zariadenia používa väčšina 
populácie, ale nie každý je v tomto  
smere „odborník“. 

A NÁJDU SA AJ TAKÍ ĽUDIA, KTORÍ NEMAJÚ 
S TAKÝMITO ZARIADENIAMI VÔBEC 
ŽIADNU SKÚSENOSŤ A PATRIA DO SKUPINY 
ABSOLÚTNYCH NOVÁČIKOV. TÍ OCENIA 
KAŽDÚ RADU, KTORÁ POMÔŽE ZORIENTOVAŤ 
SA V „TOMTO SMART SVETE„. NA TOM NIE JE 
NIČ ZLÉ A AK DO TEJTO SKUPINY PATRÍTE 
AJ VY, TOTO JE ČLÁNOK PRE VÁS. 

MIROSLAV  ILLÉŠ



45   TOP APLIKÁCIE

ZAČÍNAME SO SMARTFÓNOM

V prvej časti seriálu vám 
poradíme, ako jednodu-
cho spustíte a v základe 

nastavíte vaše nové Android 
alebo iOS zariadenie. 

Operačné systémy iOS 
a  Android sú dva rozdielne 
svety, ktoré ponúkajú množ-
stvo pozitív, ale i negatív. To, 
aké zariadenie s akým operač-
ným systémom si vyberiete, 
záleží iba na vás. Zväčša je to 
tak, že ste ovplyvnení vaším 
okolím alebo rodinnými prís-
lušníkmi, ktorí preferujú buď 
jeden alebo druhý operačný 
systém. To je však dobre, 
nakoľko sa zaradíte do ekosys-
tému, ktorý je vo vašom okolí 
preferovaný a vaše začiatky 
tak budú o niečo ľahšie. Pri-
čom vám bude mať vždy kto 
poradiť. 

Android zariadenia 

Smartfónov s operačným systémom 
Android je obrovské množstvo, a preto 
sa môžu základné nastavenia pri 
rôznych zariadeniach líšiť. Tie naj-
dôležitejšie kroky sú však vo väčšine 
prípadov rovnaké. Prečo je každý 
Android iný? Tento operačný systém 
je vo svojom základe rovnaký, ale kaž-
dý výrobca (Samsung, Sony, Huawei 
atď.) si ho ešte sčasti upraví podľa 
seba – pridá vlastný dizajn, doplnkové 
funkcie a samozrejme aj aplikácie. 
Toto sa volá nadstavba od výrobcu. 
Každému používateľovi vyhovuje iná, 
a preto vám odporúčame, aby ste si 
aspoň zbežne pozreli prostredie kaž-
dého výrobcu, aby ste si vybrali také, 
ktoré vás zaujme najviac. Problém to 
určite nebude, nakoľko vo väčších, 
ale aj menších predajniach Telekomu 
je vystavených množstvo funkčných 
vzoriek rôznych smartfónov, s ktorými 
sa môžete pohrať, resp. sa zoznámiť 
s ich prostredím. 

3.  Tretí krok je odsúhlasenie ustano-
vení a podmienok, čo však väčšina 
používateľov reálne nečíta. Ak vás 
to zaujíma, prečítať si to môžete, ale 
odsúhlasiť to budete musieť tak či 
tak. Odškrtnete vyžadované políčka 
a pokračujete ďalej.

4.  V štvrtom kroku máte na výber, či 
povolíte zisťovanie vašej polohy 
rôznym aplikáciám, aby pre vás 
zlepšili služby. Taktiež tu môžete 
aktivovať zlepšovanie presnosti 
polohy alebo pomáhať zlepšiť 
prostredie Androidu tým, že sa 
budú z vášho telefónu automaticky 
odosielať diagnostické údaje, napr. 
pri zlyhaní nejakej systémovej 
aplikácie a pod. Stačí odškrtnúť 
iba tie položky, s ktorými súhlasíte 
a pokračovať ďalej. Ak si nie ste istí, 
môžete pokojne odsúhlasiť všetky 
položky, nebude to mať výrazný 
vplyv na vaše súkromie. 

3.

4.

Aktivácia Android zariadenia 
v niekoľkých krokoch

  Pri prvej aktivácii, resp. ihneď 
po zapnutí zariadenia je potrebné 
nastaviť jazyk celého systému. Sta-
čí kliknúť na ikonu s jazykmi a vy-
hľadať slovenčinu, prípadne vami 
požadovaný jazyk. Vo viacerých 
prípadoch je slovenčina prednasta-
vená, stačí túto voľbu iba potvrdiť.

  Aby ste mohli prejsť všetkými 
základnými nastaveniami a násled-
ne používať telefón plnohodnotne, 
budete potrebovať pripojenie 
na internet. V ideálnom prípade 
je to Wi-Fi, ale ak nie ste v dosahu 
žiadnej siete, dajú sa použiť aj 
mobilné dáta. V prípade pripojenia 
na Wi-Fi stačí označiť tú sieť, ktorá 
je správna, zadať heslo a môžete 
pokračovať. Ak sú potrebné mobil-
né dáta, tak musíte potiahnutím 
prsta zvrchu displeja nadol otvoriť 
lištu s nástrojmi, kde sa nachádza aj 
rýchla aktivácia mobilných dát. Táto 
položka má väčšinou ikonu dvoch 
šípok v protismere (⥮ alebo ⇵). 

1.

2.

Pripojenie na WiFi sieť Ikona aktivácie mobilných dát v lište 
s nástrojmi 
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5.  Piatou položkou je nastavenie 
času. V niektorých zariadeniach je 
toto nastavenie automatické, dané 
sieťou a v iných to musíte nastaviť 
manuálne. Zadáte aktuálny dátum, 
čas a zvolíte časovú zónu. Pre našu 
krajinu je to stredoeurópsky letný 
čas (v aktuálnom období) s označe-
ním zóny Belehrad alebo Amster-
dam GTM +02:00. 

6.  V tomto kroku vás zariadenie vyzve, 
aby ste zadali meno používateľa. Ak 
ste to vy, zadáte vaše meno, priezvis-
ko (alebo prezývku) a pokračujete 
ďalej. 

7.  Zabezpečenie zariadenia je dôleži-
tým krokom, na ktorý ste upozor-
není hneď pri jeho aktivácii. Podľa 
typu smartfónu si môžete vybrať 
z rôznych možností zabezpečenia. 
V základe je to uzamykací vzor, 
ktorý si vytvoríte podľa vlastného 
uváženia. Ďalej to môže byť čísel-
ný kód alebo heslo. Ak máte lepší 
smartfón, tak bude k dispozícii aj 
snímanie odtlačkov prstov alebo 
zabezpečenie pomocou zosnímania 
vašej tváre. Každú jednu možnosť 
treba zvážiť a vybrať to, čo vám 

bude vyhovovať najviac. Nezabudni-
te však, že vytvorený vzor, kód alebo 
heslo si musíte dobre zapamätať, aby 
ste sa vždy dostali do vášho zariade-
nia. Ak napr. vytvorené heslo zabud-
nete, budete musieť prejsť viacerými 
krokmi na jeho obnovu. O tom si 
však povieme v druhej časti. 

8.  Vytvorenie Gmail konta je veľmi 
dôležitým krokom. Vytvorením 
Gmailu získate vlastnú emailovú 
schránku s dostatočnou kapacitou 
15 GB (v rámci celej služby) a prístup 
ku všetkým Google službám, ktoré 
budete časom potrebovať. Ak Gmail 
konto už máte, zadáte váš mail, heslo 
a prihlásite sa. Ak nie, vytvoríte si 
nové konto, čo je veľmi jednoduché. 
Prvá položka je meno/priezvisko, 
ďalej zadáte dátum/rok narodenia 
a pohlavie. Napokon si vytvoríte pou-
žívateľské meno, ktoré bude názvom 
vašej emailovej adresy. Toto meno 
v ideálnom prípade zvoľte tak, aby 
korešpondovalo s tým, na čo budete 
mail používať. Najlepšia možnosť je, 
ak to bude vaše celé meno, čo ale nie 
je vždy dostupné, nakoľko je viac než 
pravdepodobné, že máte nejakého 
menovca, ktorý už tento mail vytvo-

rený má. V takomto prípade vás to 
ďalej nepustí a je nutné meno doplniť 
o nejaké číslice, čo nevyzerá efektne 
alebo zmeniť jeho zloženie (v ponuke 
budú aj alternatívne návrhy). Ak sa 
voláte „Janko Výborný“, tak to môže 
mať rôzne podoby (jankovyborny@, 
vybornyjanko@, j.vyborny@ a pod.). 
Koncovka je vždy rovnaká – @gmail.
com. Môžete používať aj bodky, iné 
znaky nie sú povolené. 

 Následne si vytvoríte heslo, ktoré 
musí byť zložené z písmen, znakov 
a číslic, tak aby bolo dostatočne 
silné. Nezabúdajte ale na to, že si ho 
musíte zapamätať. Ak vám to robí 
problém, napíšte si ho na papier 
a doma dobre uschovajte. Hneď 
na to budete vyzvaní na zadanie 
vášho telefónneho čísla alebo už 
exitujúceho mailu. To iba pre prípad, 
že by ste zabudli heslo k vášmu účtu. 
Ak by sa tak stalo, nové heslo vám 
v prípade potreby príde na uvedené 
číslo alebo mail. 

9.  Hotovo, to je všetko. Teraz ste sa 
dostali na úvodnú obrazovku vášho 
Android smartfónu, ktorý môžete 
začať používať. 

5.

6.

7.

8.

9.

Zabezpečenie môže mať rôzne podoby, 
ktoré závisia od typu smartfónu 

Vytvorenie Gmailu je jednoduché

VÝHODOU JE  
ZABEZPEČENIE 

ODTLAČKOM PRSTA 
ALEBO ZOSNÍMANÍM 

TVÁRE, OBE MOŽNOSTI 
MÁTE VŽDY PRI  

SEBE
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iOS zariadenia 

iOS zariadení je podstatne 
menej, čo je sčasti výhoda. 
Výrobca týchto zariadení, 
Apple, si vyvíja softvér, ako 
aj hardvér, vďaka čomu máte 
napr. novú aktualizáciu 
dostupnú okamžite po jej 
oznámení. Telefón iPhone je 
tak vždy softvérovo udržia-
vaný – „svieži“. Vo výsledku 
to znamená, že je váš iPhone 
takmer za každých okol-
ností svižný a spomalenie 
systému je iba zriedkavé. iOS 
prostredie je však iné, ako 
pri Android zariadeniach. 
Ponúkne menej rôznych 
prispôsobení a nastavení, čo 
je v konečnom dôsledku pre 
nováčika aj výhodou. Samo-
zrejme, záleží iba na vašich 
preferenciách. 

IOS ZARIADENIE 

JE AJ IPAD A JEHO 

AKTIVÁCIA JE TAKMER 

ROVNAKÁ

Aktivácia iOS zariadenia 
v niekoľkých krokoch

1.  Pri prvej aktivácii sa vám zobrazí 
hláška AHOJ, ktorá bude zobrazova-
ná v rôznych jazykoch. Následne si 
vyberiete váš požadovaný jazyk (napr. 
slovenčinu) a pokračujete ďalej.

2.  V druhom kroku si vyberiete región, 
v ktorom sa nachádzate. Podľa toho sa 
následne automaticky nastaví časová 
zóna, čas, dátum a v podstate celý 
základný proces.

3.  V tomto kroku sa vás zariadenie 
opýta, či prechádzate na nový iPhone 
z nejakého staršieho alebo či ste mali 
predtým Android zariadenie. Ak áno, 
tak by ste mohli veľmi jednoducho 
preniesť do nového telefónu všetky 
dáta, obrázky, kontakty, správy a pod. 
Ak aktivujete nové zariadenie, čo je 
náš prípad, tak pokračujete ďalej.

4.  Aby ste mohli zariadenie aktivovať 
a následne plnohodnotne používať, 
budete potrebovať prístup na inter-
net. V tomto kroku sa vám zobrazia 
dostupné Wi-Fi siete, pričom stačí 
kliknúť na tú správnu, zadať prístupové 
heslo a pokračovať. Ak Wi-Fi sieť nie je 
k dispozícii, môžete využiť aj mobil-
né dáta, pričom už musíte mať SIM 
kartu vloženú v smartfóne. Mobilné 

dáta aktivujete v ovládacom centre, 
ktoré zobrazíte potiahnutím prsta zo 
spodnej časti displeja smerom nahor 
(iPhone 6/7/8). Ak máte iPhone 10 (X), 
tak ovládacie centrum zobrazíte po-
tiahnutím prsta z pravej vrchnej časti 
displeja smerom nadol. Ikona mobil-
ných dát má podobu antény a po akti-
vácii je zelená. 

1.

2.

3.

4.

Plocha s možnosťami pripojenia  
na WiFi sieť 

Ikona aktivácie mobilných dát  
v ovládacom centre 
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5.  V piatom kroku je potrebné nasta-
viť zabezpečenie smartfónu, teda 
funkciu Touch ID alebo Face ID 
a následne vytvoriť záložný kód. Vo 
väčšine zariadení je možné nastaviť 
funkciu Touch ID – snímanie odtlač-
ku prsta (iPhone 6/7/8) a v prípade 
iPhone 10 (X) aj Face ID – snímanie 
tváre. Obe možnosti zabezpečia 
váš smartfón proti neoprávnenej 
manipulácii. Následne je potreb-
né, ako zálohu vyššie uvedeného 
zabezpečenia, vytvoriť číselný kód, 
ktorý si musíte dobre zapamätať. Ak 

si zariadenie nechcete zabezpečiť 
žiadnym z uvedených spôsobov, 
kliknite na ikonu pokračovať, resp. 
nastaviť neskôr. Odporúčame však 
toto zabezpečenie aktivovať ihneď 
po zakúpení. Odomykanie telefónu 
takýmto spôsobom je rýchle a jed-
noduché. 

6.  V tomto kroku sa vás zariadenie 
opýta, či máte vytvorenú nejakú 
predchádzajúcu zálohu v službe 
iCloud alebo či chcete prenášať dáta 
z Android telefónu. Keďže začíname 
s novým telefónom, tak pokračujeme 
ďalej.

7.  Siedmy krok – vytvorenie Apple ID 
účtu. Toto je veľmi dôležité pre po-
užívanie iOS zariadenia ako takého. 
Apple ID je účet, ktorý používate (bu-
dete časom) na prístup ku všetkým 
službám spoločnosti Apple. Je to 
vaša osobná a multifunkčná identi-
ta, s ktorou sa prihlásite do všetkých 
služieb a aplikácií, nielen na iPhone, 
ale do budúcna aj na všetkých ostat-
ných Apple zariadeniach. Ak Apple 
ID máte, stačí zadať prihlasovacie 
údaje a pokračovať. Ak nie, čo je 
náš prípad, je potrebné ho vytvoriť. 

V zásade nejde o nič zložité, stačí 
prejsť niekoľkými krokmi a vyplniť 
základné informácie o vašej osobe. 
Aké informácie treba zadať? V nie-
koľkých krokoch zadávate – dátum/
rok narodenia, meno/priezvisko 
a emailovú adresu. Uvedený email 
bude slúžiť ako Apple ID a musíte 
mať k nemu vždy prístup. Ihneď 
po jeho zadaní vám príde na danú 
emailovú adresu správa, v ktorej je 
potvrdzujúci formulár. Stačí naň 
kliknúť a potvrdiť , že je emailová 
adresa pravá a skutočne vaša. Ak 
email nemáte, môžete si pri zakla-
daní Apple ID vytvoriť nový. Táto 
možnosť vám bude ponúknutá auto-
maticky, pričom si vytvoríte vlastný 

názov, ideálne vaše meno. Tento 
email má vždy koncovku @icloud.
com. Následne je potrebné vyplniť 3 
kontrolné otázky, ktoré vám poslúžia 
v prípade obnovenia účtu – ak 
zabudnete heslo k svojmu Apple ID. 
Posledný krok je zadanie hesla, ktoré 
slúži na prístup k vášmu účtu. Heslo 
by malo byť zložitejšie a tvorené 
z písmen, znakov a číslic. Ak si ho 
neviete zapamätať, je dobré si ho 
napísať na papier a doma uschovať. 

8.  Predposledný krok je individuálny 
a záleží od konkrétneho modelu. 
V základe však dávate súhlas s pod-
mienkami o používaní smartfónu, 
a tiež môžete odsúhlasiť odosielanie 
analytických správ z vášho zaria-
denia spoločnosti Apple, ktorá ich 
používa na zlepšenie služieb, ako 
aj celého systému. Neznamená to 
žiadnu stratu súkromia a ak chcete 
pomôcť zlepšovať tento, už aj vami 
používaný operačný systém, tak to 
môžete odsúhlasiť. Ostatné kroky, 
na ktoré sa vás zariadenie opýta, 
môžete preskočiť, keďže sa dajú 
nastaviť aj dodatočne. Jeden však 
potvrdiť môžete. Je to funkcia Find 
My iPhone, ktorá veľmi dobre poslú-
ži v prípade straty alebo odcudzenia 
vášho zariadenia. Ak ho stratíte, 
môžete sa cez akýkoľvek webový 
prehliadač prihlásiť na váš Apple ID 
účet a dať daný telefón lokalizovať 
alebo ho môžete vzdialene prezvoniť, 
prípadne z neho vymazať všetky 
vaše dáta. 

9.  Hotovo, teraz je váš iPhone pripra-
vený na používanie, resp. zoznáme-
nie sa s jeho prostredím. 

5.

6.

7.

8.

9.

Vytvorenie účtu Apple ID  
vám nezaberie viac ako  
5 minút

Pri aktivácii Touch ID je potrebné 
viackrát priložiť niektorý z prstov 
na snímač pod displejom, aby bol 
odtlačok zaznamenaný čo najlepšie

V NASLEDUJÚCEJ ČASTI ZAČÍNAME SO SMARTFÓNOM VÁM PORADÍME, AKO SPRÁVNE NASTAVIŤ VŠETKY FUNKCIE, AKO POUŽÍVAŤ VÁŠ TELEFÓN EFEKTÍVNE A ZÁROVEŇ JEDNODUCHO. 
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Predplaťte si časopis TOP APLIKÁCIE
iba za cenu nákladov na distribúciu

a my vám po vyjdení aktuálneho čísla  
pošleme časopis priamo k vám domov,  

aby ste poň nikde nemuseli chodiť.

Objednajte si predplatné na predplatne.touchit.sk
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KAMERY 

PRE 360° 

ZÁBERY

S T RA N A 32

iPhone X:

Skutočne  

revolučný iPhone 

S T RA N A 24

Smartfón 

ako videokamera: 

LG V30

S T RA N A 28

ABY BOL VÁŠ SMARTFÓN EŠTE MÚDREJŠÍ

Andro id     iOS     W indows  Phone

PLNÍME

NOVOROČNÉ 

PREDSAVZATIA

STRANA 36

OCHRÁŇTE  

SI SVOJ SMARTFÓN

STRANA 46

AKO 

SI VYBRAŤ 

INTELIGENTNÉ  

HODINKY

STRANA 20

APLIKÁCIE

NA SLEDOVANIE 

TV A VIDEO 

OBSAHU

STRANA 42

Zrelaxujte

   si svoju 

myseľ STRANA 14

1
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KAMERY 

PRE AKČNÉ 

DOBRODRUŽSTVO

S T RA N A 29

SAMSUNG  

GALAXY A8:  

PRÉMIOVÝ ZÁŽITOK

S T RA N A 32

SONY XPERIA 

XA2: S 23 MPX 

FOTOAPARÁTOM

S T RA N A 34

ABY BOL VÁŠ SMARTFÓN EŠTE MÚDREJŠÍ

Andro id     iOS     W indows  Phone

HLASOVÍ  

ASISTENTI 

U VÁS DOMA

STRANA 12

POČÚVAME  

HUDBU  

CEZ MOBIL

STRANA 20

APLIKÁCIE  

PRE  

SENIOROV

STRANA 40

MAJTE  

SVOJE  

EMAILY  

POD  

PALCOM

STRANA 46

S aplikáciami 

aj za volantom 

STRANA 16

2
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NAJNOVŠIE  

VLAJKOVÉ LODE

S T RA N A 23

ČO DOKÁŽE 

FOTOAPARÁT  

V TELEFÓNE?

S T RA N A 30

ZÁBAVNÉ GADGETY 

NA LETO S T RA N A 42

ABY BOL VÁŠ SMARTFÓN EŠTE MÚDREJŠÍ

Andro id     iOS     W indows  Phone

POČÚVAME 

PODCASTY  

V TELEFÓNE

STRANA 38

PLÁNUJEME 

DOVOLENKU 

CEZ MOBIL

STRANA 08

NAJLEPŠIE  

MOBILNÉ  

HRY
STRANA 50

Staráme sa  

o mobil v lete

STRANA 12

FAKE
NEWS!

STRANA 34

Objavujte  
svet aplikácií

5 €
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HRY

GARDEN-
SCAPES

Gardenscapes je 
zábavná hra, v ktorej sa 
budete starať o svoju 
záhradu. Najskôr ju 
treba zrenovovať 
a potom ju postupne 
zveľaďovať. A hoci znie 
táto úloha náročne, 
v skutočnosti ide o zá-
bavu – jednotlivé úko-
ny budete vykonávať 
vo forme hry, v ktorej 
musíte spájať trojicu 
rovnakých objektov. 
V porovnaní s odlišný-
mi hrami tohto typu sa 
Gardenscapes odlišuje 
najmä šikovným zabu-
dovaním príbehu, kto-
rý vás bude motivovať 
k ďalšiemu hraniu.

HOMESCAPES
Hra Homescapes 
funguje na rovnakom 
koncepte ako Garden-
scapes. Nie je to náho-
da, za oboma titulmi 
stoja tí istí tvorcovia. 
V prípade Homescapes 
však budete renovovať 
a zveľaďovať svoj dom. 
Jednotlivé úkony bu-
dete plniť hraním hry, 
v ktorej musíte spájať 
3 nábytky alebo iné 
objekty v domácnosti. 
A užijete si aj atraktív-
ny príbeh.  

CANDY 
CRUSH SAGA

Candy Crush Saga je 
synonymom hier typu 
„pospájaj 3 rovnaké 
objekty“. Táto hra 
ponúka množstvo 
úrovní so zvyšujúcou 
sa náročnosťou. Vašou 
úlohou totiž nebude 
spájať hocaké objekty. 
Budete musieť plniť 
zadania a dosiahnuť 
určitý počet spojených 
konkrétnych cukríkov. 
Iba v takom prípade 
vás hra pustí ďalej. Aby 
sa vám plnili úlohy jed-
noduchšie, môžete vy-
užiť viacero pomôcok, 
ktoré uľahčia spájanie 
a ničenie cukríkov. 

FARM 
HEROES 

SAGA
Farm Heroes Saga je 
od tvorcov hry Candy 
Crush Saga. Obe hry 
fungujú na rovnakom 
princípe, menia sa iba 
objekty, ktoré budete 
spájať a prostredie, 
kde sa hra odohráva. 
V Candy Crush Saga 
musíte spájať minimál-
ne tri rovnaké cukríky, 
v prípade Farm Heroes 
Saga budete spájať 
slnečnice, jahody, 
mrkvy, vodu a ďalšie 
objekty, ktoré súvisia 
so životom farmára. 

POSPÁJAJTE 3 ROVNAKÉ...

VYBRALI SME 
PRE VÁS TIE 

NAJZÁBAVNEJŠIE 
MOBILNÉ HRY, 

KTORÉ SI MÔŽETE 
ZAHRAŤ NA 
SMARTFÓNE 
ČI TABLETE. 

TIETO APLIKÁCIE 
SÚ URČENÉ 

KAŽDÉMU A BEZ 
OHĽADU NA TO, 
ČI SA HRÁVATE 
PRAVIDELNE 
ALEBO NIE. 

A AJ KEĎ STE 
SA DOTERAZ 
EŠTE NIKDY 

NA TELEFÓNE 
NEHRALI, JE 

ČAS VYSKÚŠAŤ 
NIEKTORÚ 

Z NASLEDUJÚCICH 
HIER.

ROMAN KADLEC

NAJLEPŠIE 

MOBILNÉ HRY
TELEKOM ODPORÚČA
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STAŇTE SA VIRTUÁLNYM 

MILIONÁROM

SLOVENSKÝ 
POKER

Chcete si zahrať poker? S touto 
aplikáciou vám bude k dispo-
zícii kdekoľvek a kedykoľvek. 
Hrať budete proti reálnym 
hráčom a okrem rýchlej hry sa 
môžete prihlásiť aj do turnaja 
o veľké množstvo virtuálnych 
peňazí. Slovenský Poker tiež 
obsahuje virtuálny výherný 
automat, v ktorom môžete vy-
hrať ďalšie virtuálne peniaze. 
Veľkou výhodou aplikácie je, 
že je dostupná v slovenskej 
lokalizácii.

ZYNGA POKER
Zynga Poker je mobilný poker, 
v ktorom budete hrať s hráčmi 
z celého sveta. Spoločne 
budete vsádzať a vyhrávať 
virtuálne peniaze. Hra ponúka 
viacero herných režimov a vý-
zvy. Základom je však rýchla 
hra, ktorá vás okamžite posadí 
k virtuálnemu stolu. A nechý-
bajú ani turnaje, v ktorých 
má hranie virtuálneho pokru 
úplne inú atmosféru.

SLOTOMANIA
Aj výherné automaty môžu 
byť atraktívnym konceptom 
pre zábavnú virtuálnu hru. A je 
úplne jedno, či ich obľubujete 
alebo nie. V hre Slotomania 
vás čaká množstvo unikátnych 
automatov, ktoré sa odlišujú 
svojím spracovaním. Jedno 
však majú spoločné – umož-
nia vám stať sa virtuálnym 
milionárom. A okrem toho 
ponúkajú aj príbehový režim, 
aby malo točenie automatov 
ďalší zmysel.

GAMINATOR
Gaminator je ďalšia z mobil-
ných hier, ktoré vám umožnia 
točiť virtuálne výherné au-
tomaty. Pri hraní teda platíte 
a vyhrávate virtuálne peniaze, 
ktoré si v prípade potreby 
môžete, ale aj nemusíte, kúpiť 
za malý poplatok. Gaminator 
ponúka viacero rozličných 
výherných automatov, ktoré 
sa odlišujú svojou tematikou 
a dizajnom. Výhodou hry je, 
že je dostupná v slovenskej 
lokalizácii.

MIKROPLATBY  
V HRÁCH UŽ MÔŽETE 

PLATIŤ AJ CEZ  
FAKTÚRU ZA SLUŽBY  

TELEKOM
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BUDUJTE VLASTNÚ RÍŠU

FORGE OF 
EMPIRES

Vo Forge of Empires si 
s vašou ríšou užijete 
evolúciu z doby kamen-
nej až do futuristickej 
budúcnosti. Budete 
ju budovať, rozvíjať 
nové technológie a tiež 
objavovať nové budovy 
a tovary. Treba tiež 
zabezpečiť pravidelný 
a stabilný prísun suro-
vín ako aj peňazí. Veľký 
dôraz je kladený aj na 
interakciu s inými hráč-
mi, s ktorými budete 
bojovať alebo obcho-
dovať. Hra ponúka 
jednoduchú hrateľnosť 
a peknú grafiku. Ovlá-
danie je prispôsobené 
pre dotykové obrazov-
ky, budete v podstate 
iba ťukať po displeji.

EMPIRE: FOUR 
KINGDOMS

Pokiaľ nechcete so 
svojou ríšou cestovať 
v čase, možno sa vám 
viac zapáči aplikácia 
Empire: Four King-
doms. 

V tomto prípade 
ostanete totiž v stredo-
veku a budete sa starať 
o svoju ríšu. V praxi 
to znamená budovať, 
vyrábať, vylepšovať 
jednotlivé budovy, 
obchodovať, starať sa 
o zásoby a v neposled-
nom rade aj bojovať. 
Nechýbajú ani aliancie, 
ktoré dodávajú kom-
petitívnej zložke hry 
úplne iný nádych a tešiť 
sa môžete na strategic-
ké bitky s viac ako 50 
jednotkami.

BIG FARM: 
MOBILE 

HARVEST
Vašou vlastnou ríšou 
môže byť aj poriadne 
veľká farma. Spomínate 
si na FarmVille, ktorý 
pred pár rokmi okúzlil 
Facebook? Tak Big 
Farm: Mobile Harvest 
funguje na veľmi 
podobnom princípe, je 
však optimalizovaný 
pre obrazovky smartfó-
nov. V hre budete rozví-
jať svoju farmu, zbierať 
úrodu, vylepšovať 
jednotlivé budovy a sta-
rať sa o to, aby farma na 
seba zarábala. Ide o ne-
konečný kolobeh. Čím 
viac zarobíte, tým viac 
potom investujete do jej 
ďalšieho rozvoja. Avšak 
v tom spočíva zmysel 
týchto budovateľských 
hier – ponúknuť zábavu 
v malých dúškoch na 
dlhú dobu.

CASTLE CLASH
V Castle Clash budete 
budovať ríšu z fantasy 
sveta. Tomu zodpovedá 
grafické spracovanie 
a prezentácie herného 
sveta. Samotná hrateľ-
nosť sa však nemení, 
a preto sa pripravte na 
pravidelné ťukanie po 
displeji a čakanie, až sa 
budovy postavia a vy-
lepšia. Trénovať budete 
aj jednotky, s ktorými 
potom budete bojovať 
proti iným hráčom. 
Castle Clash využíva 
osvedčené princípy 
a má potenciál získať 
si vašu pozornosť aj 
na niekoľko týždňov. 
Nechýbajú guildy, 
hranie s inými hráčmi 
aj proti nim a lákadlom 
môže byť zbieranie 
a vylepšovanie hrdinov.

FINAL 
FANTASY XV: 

A NEW EMPIRE
Táto hra sa snaží zaujať 
najmä známou značkou 
Final Fantasy, ktorá 
má potenciál osloviť 
pravidelných hráčov 
konzolových a počíta-
čových hier. Ak sa o hry 
nezaujímate, potom vás 
aplikácia asi svojím me-
nom neupúta. A poprav-
de, o veľa neprídete. Ide 
totiž o klasickú strate-
gickú hru pre smartfóny, 
v ktorej budete stavať 
budovy, vylepšovať ich 
a bojovať. Vizuálne spra-
covanie však nie je príliš 
atraktívne a aj z hľadis-
ka ostatných vlastností 
sú vyššie spomenuté 
aplikácie o úroveň 
vyššie. Pokiaľ ste však 
fanúšikovia série Final 
Fantasy, potom si túto 
aplikáciu stiahnete už 
len z princípu.

HRY



53   TOP APLIKÁCIE

w

PIKNIK SLOVO
Poznáte Scrabble? 
Pokiaľ áno, potom 
viete, čo môžete čakať 
od hry Piknik Slovo. 
Hra ponúka množstvo 
úrovní a každá z nich 
obsahuje niekoľko 
vopred zadefinovaných 
písmen. Vašou úlohou 
bude spájať tieto písme-
ná do slov a postupovať 
ďalej hrou. Čím vyššia 
úroveň, tým vyššia ná-
ročnosť. K dispozícii sú 
aj pomôcky, môžete po-
žiadať o pomoc aj váš ho 
kamaráta. A výborné 
je, že hra je dostupná 
v slovenčine.

TOP ELEVEN 
2018

Túto hru ocenia fanú-
šikovia futbalu. V Top 
Eleven 2018 sa stanete 
futbalovým manažé-
rom svojho vlastného 
klubu. Budete súperiť 
s ostatnými hráčmi 
a postupne zlepšovať 
svoj tím, aby ste sa stali 
jedným z najlepších na 
svete. Hráčov musíte 
trénovať, sledovať ich 
kondíciu a morálku 
a vhodne voliť taktiku. 
Nechýba kupovanie 
hráčov, vylepšovanie 
štadióna a správa finan-
cií celého klubu. A nie-
kedy budete potrebovať 
aj trochu futbalového 
šťastia.  

TOON BLAST
Toon Blast je zábav-
ná a oddychová hra, 
v ktorej budete ničiť 
kocky na hracej ploche. 
Aby ste ich mohli zničiť, 
musia byť usporiadané 
vedľa seba aspoň dve 
kocky tej istej farby. 
Čím viac, tým lepšie. 
Hra ponúka rozkošné 
grafické spracovanie, 
rozprávkové postavičky 
a množstvo rozličných 
úrovní s čoraz vyššou 
náročnosťou. Na splne-
nie úrovne treba zničiť 
zadaný počet kociek 
konkrétnej farby.

POKÉMON GO
Pokémon GO bol hitom 
roka 2016 a hoci sa o hre 
už toľko nehovorí, od 
svojho vydania sa vý-
razne zlepšila. Pribudli 
noví Pokémoni a tiež 
aj nové funkcie a dôraz 
na hru pre viacerých 
hráčov. Tých najsilnej-
ších Pokémonov totiž 
chytíte iba v spolupráci 
s ostatnými hráčmi. Ak 
ste teda Pokémon GO 
v minulosti hrali a pre-
stali ste, lebo vás hra 
začala nudiť, skúste jej 
dať teraz druhú šancu. 
A ak ste ešte Pokémon 
GO nehrali, kombinácia 
virtuálneho a skutočné-
ho sveta má svoje čaro 
a stojí za vyskúšanie.

CLASH ROYALE
Kombinácia kartovej 
hry a stratégie nie 
je možnože na prvý 
pohľad až taká lákavá, 
avšak v praxi to fungu-
je naozaj skvelo. Clash 
Royale predstavuje 
zábavný mix, ktorý si 
z času na čas radi 
zapnete. Táto hra má 
nekonečnú hernú dobu, 
nakoľko jej princíp 
spočíva v hraní zápasov 
proti iným hráčom cez 
internet. A hoci môžete 
byť majster stratég, kar-
ty predstavujú určitý 
aspekt náhody, ktorý 
dokáže výrazne ovplyv-
niť priebeh zápasu.
 

NIEČO PRE KAŽDÉHO

HRY
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PORADŇA
Tipy pre váš smartfón

BEZ SMARTFÓNU 
UŽ ANI SMETI 

VYNIESŤ, VEĎ TO 
POZNÁTE.  

JE TO NÁŠ VERNÝ 
SPOLOČNÍK A JE 
FAJN, KEĎ VIEME 
JEHO MOŽNOSTI 

VYUŽIŤ. A TO 
ČO NAJLEPŠIE, 

POZNAŤ ZÁKUTIA AJ 
UŽITOČNÉ DETAILY, 
KTORÉ SÚ PRIAMO 
PORUKE. VEDIEŤ 
ZASE O KUS VIAC  

O ANDROIDE? 
NA NEZAPLATENIE.

TIP AKO 
ZABLOKOVAŤ 
TELEFÓNNE 
ČÍSLA?

Niektorí ľudia sú strašné otra-
vy. Môžete si však ich telefónne 
čísla zablokovať a nebudú vás 
rušiť. Majú to snáď všetky 
smartfóny s Androidom. Stačí 
prejsť do zoznamu s históriou 
hovorov. Tam nájdete rých-
lu voľbu na zablokovanie 
kontaktov. Blokovanie môžete 
aplikovať na čísla, ktoré nemáte 
uložené v adresári, pokojne 
však aj na uložené kontakty. 
Nebojte, vy sa na tieto čísla aj 
kontakty dovoláte.

Ako na to  
pri Sony Xperia?
Aplikácia Telefón – História 
hovorov – dlhé podržanie 
prsta nad číslom. V zobrazenej 
ponuke zvoľte Blokovať číslo. 
Systém sa opýta na potvrdenie. 
Od tejto chvíle je číslo blokova-
né. Odblokovanie čísla spravíte 

ťuknutím na tri zvislé bodky 
v aplikácii Telefón. Zvolíte po-
ložku Nastavenia – Blokovanie 
čísel. Tu uvidíte všetky čísla, 
ktoré ste zablokovali.

Ako na to  
pri Samsung Galaxy?
Aplikácia Telefón – História 
hovorov – ťuknite na fotografiu 
alebo písmeno v kruhu naľavo 
od kontaktu. V detailoch 
kontaktu je hore menu s tromi 
bodkami. V zobrazenej ponuke 
je položka Blokovať kontakt. 
Android si opäť vypýta potvr-
denie, že chcete daný kontakt 
naozaj blokovať. 

Ak nemáte číslo uložené, uvi-
díte tlačidlo Blokovať číslo na 
paneli ikoniek v spodnej časti.  
Odblokovanie čísla spravíte 
ťuknutím na tri zvislé bodky 
v aplikácii Telefón. Zvolíte 
položku Nastavenia – Blokovať 
čísla. Tu uvidíte všetky čísla, 
ktoré ste zablokovali. V tomto 
zozname môžete zablokovať 
všetky neznáme čísla. Dovolajú 
sa vám len tie, ktoré si uložíte 
do adresára.

Ako na to  
pri Huawei/Honor?
Aplikácia Telefón – ťuknite na 
ikonu „i“ vpravo pri kontakte. 
V detailoch kontaktu je v menu 
Viac položka Pridať na čiernu 
listinu. Vyradenie kontaktu 
z listiny prebieha rovnako. 
Ak je už kontakt blokovaný, 
v menu Viac sa zobrazí položka 
Odstrániť z čiernej listiny. Zá-
roveň bude v detaile každého 
kontaktu pridaný popis „Prida-
né na čiernu listinu“.

PRIPOJENIE 
K PC

Pripojenie smartfónu k PC je 
fajn, ak ho chcete nabíjať, vyu-
žiť ho ako modem na internet 
bez potreby vytvoriť Wi-Fi 
alebo na kopírovanie súborov. 
Vtedy to má jeden háčik. Neza-
budnite si telefón odomknúť. 
Inak sa nedostanete k obsahu 
jeho internej pamäte a pamäťo-
vej karty.

Netreba žiadny špeciálny 
postup. Po pripojení je potreb-
né mať prístupnú domovskú 
obrazovku. Potom ho môžete 
pokojne zamknúť. Pri odpo-
jení od PC a novom pripojení 
je treba proces odomknutia 
smart fónu zase zopakovať.

KANÁL 
GOOGLE

Niektoré smartfóny majú na 
hlavnej obrazovke aj Kanál 
Google. Je to zoznam najnovších 
článkov na čítanie, ktoré by vás 
mohli zaujať. Zobrazia sa vám 
tu tipy na miesta, kde sa práve 
nachádzate, letiskové mapy, od-
chody vami plánovaných spojov Blokovanie kontaktov na smartfónoch Sony, Samsung a Huawei/Honor

TIP

TIP
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PORADŇA

atď. Niekto však takúto kartu 
nechce mať na hlavnej obra-
zovke. Dostanete sa k nej aj cez 
Asistenta. Stačí dlhšie podržať 
kruhové tlačidlo Domov.

Kanál Google sa zobrazuje 
a ukrýva priamo z hlavnej obra-
zovky. Treba podržať prst dlhšie 
na prázdnom mieste. Zapne sa 
úprava domovských obrazoviek. 
V nastaveniach nájdete voľbu 
na zobrazovanie Kanála Google. 
Nájdete ho ako úplne ľavú kar-
tu/domovskú obrazovku.

OBRAZ 
V OBRAZE

Patríte medzi šťastlivcov, ktorí 
už majú Android 8.0? Tak si 
môžete vychutnať funkciu 
obraz v obraze a prehrávať 
video z YouTube aj keď budete 
pracovať s kalendárom alebo 
vybavovať emaily. Na starších 
systémoch to skúšať nemusíte, 
hudba alebo video sa pozasta-
ví, akonáhle sa prepnete do 
inej aplikácie.

Obraz v obraze ale musí 
podporovať aj aplikácia, nielen 
operačný systém v smartfóne. 
Zoznam sa postupne zväčšuje. 
Funkcia sa dá využiť s apliká-
ciami YouTube, Google Duo, 
VLC alebo napríklad filmy 
Google. Ako zistiť, či vaša 
aplikácia podporuje obraz 
v samostatnom okne?

V nastaveniach je položka 
Aplikácie, prípadne Aplikácie 
a upozornenia. Tu nájdete 
zoznam všetkých aplikácií, 
ktoré máte v smartfóne. 
Treba vstúpiť do aplikácie 
a v jej nastaveniach uvidíte 
aj položku Obraz v obraze. 
Teda len v tom prípade, že to 
aplikácia podporuje. Teraz si 
už môžete vychutnávať hudbu 
z YouTube aj bez toho, aby ste 
museli mať aplikáciu zapnutú 
na celej obrazovke.

WIDGETY
Na domácich obrazovkách 
nemusíte mať len ikony apli-
kácií. Užitočným doplnkom sú 
widgety. Na zobrazovanie po-
časia, aktuálneho kurzu eura, 
s nadchádzajúcimi úlohami, 
prijatými emailmi atď. Takmer 
každá aplikácia so sebou 

nainštaluje aj widget. Pozrite 
sa preto, či aj váš kalendár, 
aplikácia na počasie alebo 
poznámkový blok nepridal 
nejaký widget. U niektorých 
sa dajú meniť rozmery.

A pozor, niektoré aplikácie 
sú len vo forme widgetov. To 
znamená, že si ich nainštalu-
jete ako bežnú aplikáciu, no 
v hlavnom menu ju nemusíte 
vidieť.

MICHAL REITER

?
Máte  

so smartfónom 
nejaké 

problémy,  
s ktorými si 

neviete poradiť? 

Alebo nápad na 
tému, o ktorej 
by ste si chceli 

v časopise 
Top Aplikácie 

prečítať? 



NAPÍŠTE NÁM NA 
TOPAPLIKACIE@

TOUCHIT.SK 
A POMÔŽTE 

NÁM TAK ROBIŤ 
OBSAH ČASOPISU 

ZAUJÍMAVEJŠÍ 
A UŽITOČNEJŠÍ.



Aktivácia alebo deaktivácia 
Kanála Google 
na domovskú obrazovku

TIP

Pridanie widgetov  
na domovskú obrazovku

Aktivácia funkcie 
Obraz v obraze

TIP
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pRIpRavujEmE
SPRAVUJEME 
OBSAH PRE 
DETI V MOBILE

VYDAVATEĽ:  
SLOVAK TELEKOM, A.S.

ŠÉFREDAKTOR:  
ONDREJ MACKO

SPOLUPRACOVALI:  
MICHAL REITER
ROMAN KADLEC
MIROSLAV ILLÉŠ

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 

w

VÝBAVA  
PRE ŠKOLÁKA

APLIKÁCIE NA E-KNIHY 
A AUDIOKNIHY

ZÁLOHUJEME DÁTA  
A SPRAVUJEME HESLÁ

APLIKÁCIE PRE 
MÓDNYCH 

FAJNŠMEKROV

NÁJDETE  V PREDAJNIACH  SLOVAK TELEKOMU POČAS 
 SEPTEMBRA
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SMARTFÓNOV?

Digitálny svet na dotyk

UNIKÁTNE MYŠI A KLÁVESNICE
ŠKODIA NÁM MOBILNÉ TELEFÓNY?     ◊

Smartfóny 
s extra dobrou 
cenovkou 

 STR. 60

Virtuálna 
realita, ako 
komunikačný 
nástroj 

 STR. 40

Hard

Hard

Používame 
torrenty na 
sťahovanie 

súborov
 STR. 48

Tech

Hard
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STR. 10

XIAOMI MI ACTION CAMERA 4K 
ZA MÁLO PEŇAZÍ VEĽA MUZIKY     STR. 66

AKÁ JE 
BUDÚCNOSŤ 

Digitálny svet na dotykDigitálny svet na dotyk

Virtuálna 
realita, ako 
komunikačný 
nástroj 

 STR. 40

VYHRAJ
Akčnú 4K kameru 

Xiaomi
Str. 67

Slúchadlá 
z rodu 
aristokratov

 STR. 52

Einsteinova 13, 851 01 Bratislavatel.: 0903 670 151, 02/67 20 17 23
e-mail: fleet@ppcteam.sk

www.ppc-toyota.sk

MÁTE IČO? Príďte k nám a vyberte si Toyotu. Podnikateľom ponúkame výhodné 
ceny automobilov Toyota s výraznými zľavami už pri kúpe jedného vozidla. Zľavy 
sa vzťahujú aj na hybridné automobily Toyota. Ponuka platí do 31. 3. 2018.

Zostaňte v dotyku
s technológiami

4
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Digitálny svet na dotyk

NETRADIČNÉ SLÚCHADLÁ AJ SVETOVÉ KLASIKY FACEBOOK A JEHO MEGAŠKANDÁL   ◊

Je už správny 
čas na 
elektromobily? 

 STR. 26

Veľký test 
vlajkových 
lodí 

 STR. 54

Tech

Tech

Hard

Nastavujeme 
nový 

telefón
 STR. 96

Hard
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STR. 12

HERNÉ NOTEBOOKY 
VŠETKÝCH CENOVÝCH KATEGÓRIÍ    STR. 82

Zmení náš svet 
autonómna 
robotika? 

 STR. 18

STRAŠIAK,
ALEBO 
KONKURENČNÁ 
VÝHODA?

VYHRAJ

Alcatel PIXI4
Str. 2

NETRADIČNÉ SLÚCHADLÁ AJ SVETOVÉ KLASIKY 

4

Najlepší televízor všetkých čias

Nekonečný kontrast

Perfektné detaily a hĺbka obrazu 
prekonávajúce akúkoľvek LED TV

Miliarda farieb

Viac ako miliarda farebných 
odtieňov pre dokonalý obraz

Aktivné HDR 
s Dolby Vision™

Pokročilá podpora HDR s úpravou 
obrazu scéna za scénou

Zvuk Dolby Atmos®

Zažite priestorový zvuk 
v kvalite prémiového kina

LG OLED65E7V

5
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Digitálny svet na dotyk

DUEL ČÍTAČIEK ELEKTRONICKÝCH KNÍH

TEST BEZDRÔTOVÝCH NABÍJAČIEK   ◊

Neverte 
ani svojim 
očiam

 STR. 32

Prečo 
potrebujeme 
GDPR ako 
soľ?

 STR. 20

Tech

Tech

Tech

Veľká jarná 

aktualizácia 

Windows 10

 STR. 94

Hard

MÁJ 2018 | ROČNÍK IV | ČÍSLO 5 | 1,99 €
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STR. 12

SLÚCHADLÁ S  TECHNOLOGICKÝMI 

ŠPECIALITAMI    STR. 56

Čo prinesie 
Google 
a Microsoft 

 STR. 10

KAM SMERUJÚ 

TELEVÍZORY? 

5

Digitálny svet na dotyk
Digitálny svet na dotyk
Digitálny svet na dotyk
Digitálny svet na dotyk

potrebujeme potrebujeme 

KAM SMERUJÚ KAM SMERUJÚ 

VYHRAJ

Blackberry 

Motion 
str. 55LG OLED E8IKONA NOVEJ ÉRY.

ÚPLNE PRVÉ BMW i8 ROADSTER.

 

BMW i8 Roadster: Spotreba paliva v l/100 km (kombinovaná): 2,1. 

Emisie CO2 v g/km (kombinované): 46 . Spotreba elektrickej energie v kWh/100 km: 14,5.

Objednajte si  
predplatné na  

predplatne.touchit.skTOUCHIT je časopis 
pre všetkých milovníkov 
moderných technológií

Nájdete v ňom 
•  porovnávacie testy smartfónov,  

notebookov, slúchadiel 
•  recenzie najnovších produktov 
•  každý mesiac sa dočítate aj praktické 

tipy, ktoré vám uľahčia prácu  
s počítačom či telefónom.

•  ako bonus prinášame  
svojim čitateľom úplné  
verzie bezpečnostného  
softvéru a ďalších  
programov úplne  
zadarmo.



Sledujte, streamujte alebo sťahujte videá tak rýchlo, ako 
nikdy predtým. Preraďte na vyššiu rýchlosť až do 1�Gbit/s 
s doplnkovou službou Giga. Bez viazanosti a�len za 5 € 
mesačne k optickému Magio internetu XL.

Viac na www.telekom.sk/giga

bez 

viazanosti

MAGIO INTERNET GIGA
NEBOL NIKDY 
RÝCHLEJŠÍ

Doplnková služba Giga je dostupná pre program služby Magio internet XL na optickej sieti GPON. Pri využití doplnkovej služby Giga je maximálna rýchlosť downstreamu 950 Mbit/s a maximálna 
rýchlosť upstreamu 100 Mbit/s. Maximálna rýchlosť downstreamu 1 Gbit/s je meraná na fyzickej vrstve.

Inzercia Magio Internet XL Giga TOP aplikacie 05_18.indd   1 31.05.18   13:17


