
Andro id     iOS     W indows  PhoneABY BOL VÁŠ SMARTFÓN EŠTE MÚDREJŠÍ

STRANA 42

STRÁŽTE SI
SVOJE

FINANCIE

UPRAVUJEME 

FOTKY
V TELEFÓNE

STRANA 30

2
2016

STRANA 38

ZOZNÁMTE SA
CEZ SMARTFÓN

HUAWEI P9 
ZA SKVELÚ 
CENU
STRANA 36

NOVÉ 
SONY 
XPERIA X
STRANA 34

INTELIGENTNÉ 
HODINKY 
STRANA 18

NOVÉ
SONY
XPER
STRANA

NTNÉ 
HUA
ZA S
CEN
STRA

LETO 
S MOBILOM 
NAPLNO

STRANA 14  



Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc., registrované v USA a ďalších krajinách. App Store je značka služby spoločnosti Apple Inc. Android, Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google Inc.  
Používateľ aplikácie môže byť spoplatnený za spotrebu dát v súvislosti so stiahnutím aplikácie.

vydaj sa na plavbu za zÁchranou udskÉho mozgu

prvÁ mobilnÁ hra, v ktorej mÔže každÝ pomÔc  
vedcom v boji proti demencii. #gameforgood

Z Í S K A J  J U  Z A DA R M O  N A

Inzercia Good Game 210x280 07_16.indd   1 6.7.2016   16:09



TOP APLIKÁCIE 01

LETO S TOP APLIKÁCIAMI

Vitajte v horúcom lete, milí čitate-
lia. Ani sme sa nenazdali a je tu 
čas dovoleniek, keď oddychujeme, 
zabávame sa a spoznávame ne-
známe miesta. Doba je však dnes 

internetová a smartfón má asi každý čitateľ 
magazínu Top aplikácie. Je teda prirodzené, že
nášho mobilného miláčika nenecháme doma 
ani teraz, ale bude naším verným spoločníkom 
aj cez prázdniny.

Jeho úloha sa však trochu mení oproti 
iným častiam roku. Nie je možno až tak veľa 
pracovných mailov, viac sa s mobilom fotíme,
výsledky chceme hneď poslať na sociálne  
siete a pochváliť sa nimi svojim známym. Mož-
no to bude aj nejaké dovolenkové video. 

Rovnako sa treba vedieť orientovať v ne-
známom teréne, veď si chcete pozrieť nejakú 
známu metropolu a máte na to len obmedze-
ný čas. Cez leto je to určite viac o cestovaní 
a tiež o kontakte s inou kultúrou. Pomocnú 
ruku vám podá práve váš smartfón.

Ja osobne mám vo svojom smartfóne nie-
koľko aplikácií, ktoré mi robia spoločnosť, keď 
som na cestách. Na úpravu fotografi í používam 
okrem iných aj úžasnú aplikáciu Snapseed. Je
to komplex nástrojov priamo od Google, ktoré 
umožňujú realizovať viacero zaujímavých 
úkonov. Vaše fotografi e vylepšia tak, že sa 
budete sami čudovať. Na aplikácii Snapseed 
sa mi páči šikovný systém ovládania, ktorý bol 
od začiatku pripravený na ovládanie prstami. 
Je až neuveriteľné, čo tento program doká-
že. Úpravy, samozrejme, nerobím na každej 
fotografi i, veď kto by mal na to čas. Vyberiem 
si z množstva nafotených záberov možno tri
alebo štyri a s nimi sa pohrám. Napr. pri čakaní 
v rade na obed, chvíľka sa vždy nájde a je dobré 
ju využiť. A ovládanie je teraz už aj v slovenči-
ne. Skrátka a dobre, výborná aplikácia na vy-
lepšenie inak možno aj nudných fotografi í. Veď 
vyskúšajte, však je to zadarmo. 

Na rýchle návštevy veľkých metropol sa mi 
páči nová slovenská aplikácia Sygic Travel. 
Zatiaľ je síce len v angličtine, ale ovláda sa 
jednoducho. Ak chcete navštíviť známe mestá 
ako je napr. Londýn alebo Praha, táto apliká-
cia vám pripraví presný itinerár prispôsobený 
tomu, koľko času ste si vyhradili na návštevu
mesta a ako veľmi sa chcete naháňať. Vždy 
však máte istotu, že v navštívenom meste 
nevynecháte nejakú ozaj známu pamätihod-
nosť. A navyše, pre vašich spolucestujúcich
budete svetobežník číslo 1, keďže o všetkom 
im budete vedieť povedať detaily, aj keď ste 
tam po prvýkrát. A znova je aj zadarmo.

Treťou aplikáciou z môjho výberu je Dropbox. 
Je to cloudová služba, po slovensky trochu zjed-
nodušene povedané pamäťový priestor na in-
ternete, kam si môžete ukladať svoje súbory. 
Napr. fotografi e alebo videá. Aj táto služba sa dá 
celkom dobre používať aj zadarmo a je to dobrá 
príležitosť, ako si ukladať fotky tak, ako keby ste 
mali internetový USB kľúč. Taký, ktorý nikdy
nestratíte a vždy je s vami. Teda vždy vtedy, keď 
máte prístup na internet. A verte mi, že raz príde 
doba, keď  budete za takúto zálohu veľmi vďační. 
Smartfón sa vám totiž môže pokaziť alebo vám 
ho môžu ukradnúť. To je síce škoda, ktorá sa dá 
nahradiť, lenže fotky z dovolenky vám v prípa-
de krádeže mobilu nevráti nikto. Ak ich, pravda, 
nemáte uložené v nejakom cloude. Dropbox 
vám navyše umožní fotografi e zdieľať aj cez
link, nemusíte ich náročne posielať cez mail.
Ako cloudovú službu však môžete používať aj 
Apple iCloud, Google Fotky, Microsoft OneDri-
ve, Flickr a celý rad ďalších.

Ďalšou mojou dobrou radou je aj často
zabúdané poistenie. Necestujte bez cestovné-
ho poistenia, vhod príde aj poistenie za škodu. 
Nikdy neviete, čo sa vám môže prihodiť 
a škody v zahraničí sú veľmi drahé. Nekazte 
si tak dovolenku niečím, čo vás bude prena-
sledovať po jej skočení doma. Lenže človek rád 
zabúda a na poistenie si ja spomeniem v deň 
nástupu na dovolenku. Preto mám so sebou aj
aplikácie od niekoľkých poisťovní, aby som sa 
vedel poistiť aj na poslednú chvíľu. A vybrať si 
môžem presne to, čo plánujem zaplatiť a voči 
čomu chcem byť poistený. Všetko prehľadne aj 
jasne znázornené priamo v aplikácii. 

Poslednou skupinou aplikácií, ktoré použí-
vam sú riešenia na verejnú dopravu vlakom 
či autobusom. Mám tak aplikáciu na nákup 
lístka na dopravu autobusom z Bratislavy 
na viedenské letisko, ďalej viem presne o meš-
kaní vlaku (stačí vedieť jeho číslo) a mám 
nainštalované všetky aplikácie na mobilné 
objednanie taxíka. Zatiaľ sa mobilné taxi
na Slovensku dá naplno využiť len v Brati-
slave, ale taký Uber použijete aj v zahraničí.
A objednanie taxíka  je tak oveľa pohodlnejšie
a lacnejšie.

Dobre, toľko moja aplikačná výbava na leto. 
Dobrou správou pre Top aplikácie je to, že sme 
sa začali osobne podieľať aj na televíznej relá-
cii Top aplikácie a prepájame tak svet tlačené-
ho vydania, on-line portálu www.topaplikacie.
sk a televíznej relácie, ktorá sa dá pozrieť aj 
na internete. K užitočným aplikáciám sa tak 
môžete dostať rôznymi cestami. 

Prajem vám krásne leto, dobrý signál
a skvelý zážitok z aplikácií.

Ondrej Macko

EDIT     RIÁL
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jeden rekord za druhým
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 Druhá generácia obľúbeného 
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Poistite si nielen svoje zdravie, ale aj 
elektroniku počas vašej dovolenky

26 5 tipov, na čo si dať s mobilom
na cestách pozor

 Užitočné rady pre všetkých,
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NOVINKY
MAGIO GO 
SLEDUJTE TELEVÍZNE 
VYSIELANIE KDEKOĽVEK

URČITE SI MNOHÍ Z VÁS ZVYKLI NAPR. 
NA KAŽDODENNÉ TELEVÍZNE SPRAVODAJSTVO 
A NECHCETE SA HO VZDAŤ ANI NA DOVOLENKE, 
KEĎ STE MIMO DOMU. ALEBO SI CHCETE POZRIEŤ 
OBĽÚBENÚ RELÁCIU, NAPR. TOP APLIKÁCIE, KTORÁ SA 
VYSIELA NA STANICI DAJTO I MARKÍZA. TERAZ JE TO 
MOŽNÉ, STAČÍ POUŽIŤ APLIKÁCIU MAGIO GO A SVOJE 
TELEVÍZNE VYSIELANIE MÁTE SO SEBOU STÁLE. 

Televízne vysielanie je pritom k dispozícii na mobilných za-
riadeniach (smartfón či tablet) s iOS alebo Android. Rovnako si ho
môžete pozrieť aj na PC aleb MAC, aktuálne podporovaný prehlia-
dač je Firefox alebo Opera. Webové rozhranie www.magiogo.sk bolok
tiež aktualizované. Zákazníkom teraz ponúka modernejší dizajn, 
jednoduchšie ovládanie, prehľadnejšieho elektronického programo-
vého sprievodcu a náhľad vysielania priamo v sprievodcovi. 

Samozrejme, na sledovanie potrebujete byť pripojení k interne-
tu, buď cez Wi-Fi, mobilné dáta alebo v prípade notebooku aj cez 
Ethernet pripojenie. Zároveň potrebujete mať meno a heslo na
používanie tejto služby, ktoré si vytvoríte pri registrácii služby na 
vybranom zariadení. Magio GO pritom môžete využívať ako službu
k Magio TV alebo si ju zakúpite od Telekomu samostatne. V prípa-

MAGIO GO 
MÔŽU ZÁKAZNÍCI 

TELEKOMU VYUŽÍVAŤ 
VÝHODNEJŠIE. 

INFORMUJTE SA 
O PODMIENKACH 

NA 0800 123 456

TOP APLIKÁCIE04

de ak používate Magio GO v rámci vášho programového balíčka 
Magio TV, je dostupnosť TV kanálov podmienená objednaným 
programom. Ak teda máte v rámci Magio TV aktivovaný Digi Sport, 
pozriete si ho aj na vašom tablete. Podobne funguje aj TV archív. Ak 
ho máte aktivovaný v rámci Magio TV, je dostupný aj v mobilnej ap-
likácii. Chválime, že Magio GO umožňuje prepojenie s Magio boxom 
– teda je možné nahrávanie aj parkovanie programu cez aplikáciu, 
dokonca aj keď ste v zahraničí. Nahrávku je možné vytvoriť aj 
priamo v Magio GO aplikácii s dostupnou kapacitou pre vytvore-
nie nahrávok až 10 hodín. Zákazníci okrem toho majú k dispozícii 
prehľadnejšiu správu nahrávok v Magio GO a na Magio boxe.

Magio GO môžete využívať na troch zariadeniach. K dispozícii 
je aj manuálne nastavenie kvality. Pri najnižšom nastavení kvality 
spotrebujete cca 110 MB za hodinu, pri najvyššom je to okolo 1 GB.

Aktuálne Telekom ponúka v rámci mobilnej televízie Magio GO 
až 50 kanálov. Taktiež priniesol pre používateľov ďalšiu novinku. 
Majitelia zariadení s operačným systémom iOS 7.0 a vyššie môžu 
sledovať televíziu v mobile alebo na tablete cez úplne vynovenú 
mobilnú aplikáciu. Tá svojí m dizajnom a funkciami celkom dobieha 
verziu pre Android, resp. webové rozhranie. V minulosti bola totiž 
práve táto aplikácia v staršom dizajne a nepôsobila tak dobre. 

Nová aplikácia Magio GO pre iOS umožňuje intuitívnejšie
ovládanie – vďaka vylepšeným ovládacím prvkom je sledovanie 
programov a využívanie množstva funkcií ešte jednoduchšie
a pohodlnejšie. Nová aplikácia prináša aj prehľadnejšieho prog-
ramového sprievodcu a množstvo ďalších drobných zdokonalení 
vrátane vylepšenej stability a podpory najnovšej verzie operačné-
ho systému iOS.

Na získanie novej verzie stačí stiahnuť alebo aktualizovať ap-
likáciu na vašom iPhone alebo iPade cez AppStore. 

Môžete si 
voliť kvalitu 
streamované-
ho videa

Počas pozerania môžete stanice prepínaťK dispozícii je prehľadný ý
program stannícíc

Ovládanie aplikácie je 
intuitívne
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ROMAN KADLEC

Magenta 1 
ČÍM VIAC, TÝM VIAC 

ČÍM VIAC SLUŽIEB
POUŽÍVATE,

TÝM VIAC
UŠETRÍTE

Čo je Magenta 1?

Magenta 1 je označenie skupiny mobil-
ných a pevných služieb od Telekomu.
Je jedno, či tieto služby používate iba 

orúvy alebo či si vytvoríte skupinu, ktor
kamaráti,budú tvoriť rodinní príslušníci, ka

dého rožku kolegovia z práce alebo z každéh
o neobmedzu-trošku. Magenta 1 vás nijako n

e, aby boli dané je. Jedinou podmienkou je, a
ideálne, aby bolislužby od Telekomu. A id

i M. Vtedy je službaminimálne na úrovni M
skupinu a rastie výška prínosom pre celú sk

aušály môžu byť aj nižšie.celkovej zľavy. Pau
vať z nižšej ceny v rámciBudú profi tovať

výšku zľavy nenavýšia.skupiny, ale vý
tu 1 môže tvoriť najviac 5 Magentu

ných a 3 pevné služby. Skupinu mobilnýc
ak môžete založiť už pri dvoch si však

ušáloch Happy M. Z používateľského pauš
hľadiska sa nič nezmení, avšak ak si hľ
z nich vytvoríte Magentu 1, Telekom 
vám dá zľavu. To preto, že tvoríte
skupinu. Za služby budete platiť menej
ako keby ste ich využívali samostatne.
A teda, aby sme boli presní, jedna vec sa 
zmení – čísla v skupine získajú neobme-
dzené vzájomné volania, SMS správy 
a MMS správy a ďalšie bezplatné výho-
dy, ako Magenta Cloud a službu Pôjdeto 
Pomocník Light.

Je zrejmé, že Magenta 1 je výhodná 
pre ľudí, ktorí často medzi sebou komu-
nikujú a poznajú sa. Skupinu môžu tvo-
riť ľubovoľné mobilné služby Happy, Bez
záväzkov, Easy (limit je 5) a maximálne 
3 pevné služby – 1× hlasový program, 1× 
internet a 1× TV.

Ako založím Magentu 1 
alebo sa pridám do už 
existujúcej skupiny?

Ak používate služby od Telekomkomu, 
Magenta 1 môže byť ibiba pa prínosom.
Vytvorenie sskupkupiiny a jej spravovanie
zvládndneteete aj z pohodlia domova.
StStačí navštíviť web Telekomu – 
www.telekom.sk/magenta1-skupina/.

Prostredníctvom tejto webovej
stránky môžete založiť novú skupinu.
Podmienkou je, aby ste mali paušál Hap-
py M alebo vyšší. Po vytvorení skupiny 
môžete ostatných ľudí pozvať, aby sa stali
súčasťou vašej Magenty 1. Stačí zadať 
ich telefónne čísla. A pokiaľ vás pozval
do skupiny niekto iný, cez spomenutú
webovú stránku jeho pozvánku prijmete. 
Jednoduché, intuitívne. Netreba nikam
chodiť. Skupinu môžete kedykoľvek zru-
šiť alebo sa z nej odhlásiť. Cez web.

Koľko môžem ušetriť 
a kedy ušetrím najviac?

Konkrétnu výšku zľavy nie je možné 
jednoznačne určiť. Záleží od toho, aké 
služby budú tvoriť vašu Magentu 1. 
Najviac však ušetríte v prípade, že 
skombinujete 3 mobilné a 2 pevné 
služby, ktoré sú minimálne na úrovni M. 
V takom prípade sa môže znížiť mesačný 
poplatok jedného mobilného paušálu až
o 10 eur. Zvýhodnené ceny pre mobilné 
paušály si môžete skontrolovať v prilo-
ženom cenníku.

Je výborné, že zľavy a benefi ty mô-
žete využívať bez ohľadu na viazanosť 
jednotlivých služieb v skupine. Ak však 
majú niektoré zo služieb aplikované
zľavy napr. za vernosť, ďalšiu zľavu 
za Magentu 1 už nedostanú. Konkrétnu 
výšku zľavy, ktorú vám členstvo v skupi-
ne Magenta 1 garantuje, si skontrolujete 
prihlásením do vášho konta cez web 
www.telekom.sk/magenta1-skupina/.
Rovnakým spôsobom si overíte aj 
ostatné benefi ty a celkové zníženie 
poplatkov pre celú skupinu.

POUŽÍVATE VY ALEBO 
VAŠA RODINA, PRÍPADNE 
KAMARÁTI, SLUŽBY 
OD TELEKOMU? 
AK ÁNO, POTOM 
ZBYSTRITE POZORNOSŤ. 
PORADÍME VÁM, 
AKO UŠETRIŤ S NOVOU 
PONUKOU MAGENTA 1.

AKO FUNGUJE SKUPINA
 Skupinu môže založiť zákazník s paušálom Happy M alebo vyšším (Správca skupiny).
 Do skupiny môžu vstúpiť zákazníci s paušálom Happy, Bez záväzkov a kartou Easy (členovia skupiny).
 Zákazník so službou úrovne M alebo vyššou získava zvýhodnenú skupinovú cenu a zároveň znižuje cenu ostatným.
 Zákazník s nižším paušálom získava zvýhodnenú skupinovú cenu, ale ostatným cenu neznižuje.

PAUŠÁL

XS mini XS S M XL volania L XL XXL Profi 

Štandardná cena

5 99 €5,99 € 9 99 €9,99 € 16 99 €16,99 € 23 99 €23,99 € 29 99 €29,99 € €€29 99 €29,99 € 39 99 €39,99 € 54 99 €54,99 € 69 99 €69,99 €

PAUŠÁL

2 5,49 € 8,99 € 15,99 € 21,99 € 27,99 € 27,99 € 35,99 € 50,99 € 65,99 €

3 4,99 € 8,49 € 14,99 € 20,99 € 21,99 € 25,99 € 33,99 € 48,99 € 63,99 €

4 4,49 € 7,99 € 13,99 € 19,99 € 21,99 € 23,99 € 31,99 € 46,99 € 61,99 €

5 3,99 € 7,49 € 12,99 € 18,99 € 21,99 € 21,99 € 29,99 € 44,99 € 59,99 €

ná cena za počet služieb v skupineZvýhodne

oho min. 1 službaz to
evnej sietepe

1 službaz toho min. 
epevnej siete

oho min. 2 službyz to
evnej sietepe

2 službyz toho min. 
epevnej siete

žieb v skupine Počet služ
 M a vyššous úrovňou

2 4,49 €4,49 € 8,99 €8,99 € 14,99 €14,99 € 17,99 € 25,99 € 25,99 € 31,99 € 42,99 € 55,99 €

3 3,99 € 8,49 € 13,99 € 16,99 € 19,99 € 23,99 € 29,99 € 40,99 € 53,99 €

4 3,49 € 7,99 € 12,99 € 15,99 € 19,99 € 21,99 € 27,99 € 38,99 € 51,99 €

5 2,99 € 7,49 € 11,99 € 14,99 € 19,99 € 19,99 € 25,99 € 36,99 € 49,99 €

počet služieb v skupineZvýhodnená cena za p
žieb v skupine Počet služočet s u
 M a vyššous úrovňou

CENY V SKUPINE MAGENTA 1
ČÍM VIAC SLUŽIEB S ÚROVŇOU M A VYŠŠOU, TÝM LEPŠIA CENA

XS mini XS S M XL volania L XL XXL Profi 

Štandardná cena

4,99 € 9,99 € 15,99 € 19,99 € 27,99 € €27,99 € 35,99 € 46,99 € 59,99 €
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    DARČEKOVÉ APLIKÁCIE

SPENDEE
STRÁŽTE SI SVOJ 
OSOBNÝ ROZPOČET

Výdavky pod kontrolou? 
Vďaka tejto aplikácii sa 
to dá, a to priamo z vášho 
smartfónu. Aplikácia umožní 
defi novanie rôznych typov 
výdavkov, a tak budete mať 
prehľad, kde ste minuli pe-
niaze. Či už to boli reštaurá-
cie, kino, bežné nákupy alebo 
napríklad kúpa elektroniky. 

TRUE KEY
HESLÁ BY STE MALI
MAŤ NA PORIADKU
 
Pomocou aplikácie True 
Key si už nemusíte pamätať 
všetky svoje heslá, táto 
aplikácia to zvládne za vás. 
True Key chráni vaše heslá 
jedným z najsilnejších 
dostupných šifrovacích 
algoritmov. Do aplikácie sa 
môžete prihlásiť aj pomocou 
odtlačku prsta alebo 
rozpoznaním vašej tváre 
a následne vás True Key 
prihlási všade inde. 

AIRBNB
UŠETRITE ZA UBYTOVANIE 
NA DOVOLENKE

Pokiaľ nechcete platiť pre-
dražené hotely, ubytovať sa 
môžete aj inak – u niekoho 
doma. Práve služba Airbnb je 
portál, ktorý takéto ubyto-
vania združuje na jednom 
mieste. Stačí zadať miesto, 
dátum a vyhľadávať v zo-
zname ubytovania rovnako, 
ako by ste hľadali hotel. 

WUNDERLIST
MAJTE SVOJE ÚLOHY 
POD KONTROLOU

Potrebujete mať prehľad 
vo svojich povinnostiach? 
Vyskúšajte Wunderlist, 
pripomienkovač, s ktorým 
nezabudnete nakúpiť v po-
travinách alebo odovzdať 
zadanie vášmu šéfovi. Wun-
derlist má pekné rozhranie 
a intuitívne sa používa. 
Pripomienky môžete deliť 
do viacerých kategórií a ak 
treba, zdieľať ich s ostatnými 
používateľmi.

Zákazníci Slovak 

Telekomu majú prémiovú 

verziu na 12 mesiacov 

úplne zadarmo. Prémiová verzia na 

6 mesiacov zadarmo 

pre zákazníkov 

Slovak Telekomu.

30 € voucher ako 

darček pre zákazníkov 

Slovak Telekomu.
12 mesiacov 

prémiového členstva 

pre zákazníkov 

Slovak Telekomu.

         APLIKÁCIE SI STIAHNITE NA WWW.TOPAPLIKACIE.SK
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NOVINKY

Relácie 
TOP aplikácie
PESTRÚ PONUKU APLIKÁCIÍ, 
TIPOV A RÁD, AKO VYUŽÍVAŤ 
SMARTFÓN MÔŽETE 
SLEDOVAŤ AJ NA VAŠICH 
TELEVÍZNYCH OBRAZOVKÁCH. 
TO VŠETKO S VTIPNÝM 
JÁNOM GORDULIČOM, PANI 
GIZKOU A ODBORNÍKOM 
NA TECHNOLÓGIE ONDREJOM 
MACKOM, NA TV DAJTO
A TV MARKÍZA. 

aždé vydanie Kaž
relácie je tematicky re
zamerané tak, aby si
každý divák prišiel 
na svoje. V ostatných 
dieloch sme sa
venovali turistickým 
aplikáciám, aplikáciám 
na vzdelávanie, alebo 
aj tomu, ako správne 
ugrilovať steak.

Nechýbajú zaují-
maví hostia, ktorých 
si Jano do relácie

Reláciou sprevádza Ján Gordulič

ARCHÍV RELÁCIE NÁJDETE NA WWW.TOPAPLIKACIE.SK V ČASTI ARCHÍV TV



1 mesiac ako darček 

pre zákazníkov Slovak 

Telekomu.

ESET TELEKOM 
EDÍCIA
UDRŽUJTE SVOJ MOBIL 
BEZ VÍRUSOV

Telefóny a tablety sú vlast-
ne malé prenosné počítače, 
ktoré ponúkajú veľa zába-
vy, príležitostí, ale i rizík 
v podobe vírusov alebo 
internetových hrozieb. 
Nebojte sa, netreba sa ničo-
ho báť, nainštalujte si ESET 
– Mobile security, ktorý 
vám váš prístroj ochráni 
pred väčšinou bežných 
hrozieb. 

EVERNOTE
OSOBNÉ POZNÁMKY 
V MOBILE

Smartfóny postupne 
nahrádzajú poznámkové 
bloky, pretože ich máme 
stále so sebou a sú ideálne 
na značenie poznámok. 
Pre tento účel odporúčame 
aplikáciu Evernote, ktorá 
patrí medzi najlepšie inteli-
gentné poznámkové bloky 
na trhu. K vytvoreným po-
známkam môžete následne 
pristupovať na hocijakom 
zariadení, vrátane počítača.

MAGIO GO
POZERAJTE TELEVÍZIU 
CEZ MOBIL

Televíziu Magio môžete 
sledovať aj prostredníc-
tvom vášho mobilného za-
riadenia. Magio GO ponúka 
prístup k až 50 televíznym 
kanálom. Ak máte televíziu 
Magio, ponuka mobilnej 
aplikácie sa odvíja od toho, 
ktoré TV kanály máte 
predplatené. V prípadne 
samostatnej mobilnej 
služby sú k dispozícii dva 
varianty.

12 mesiacov prémiovej 

verzie ako darček pre 

zákazníkov Slovak 

Telekomu.

3 mesiace zadarmo 

pre zákazníkov 

Slovak Telekomu.
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pozýva, aby priniesli zaují-
mavé informácie z oblasti,
v ktorej pôsobia. Mohli ste
sa tak stretnúť napríklad 
s prekladateľkou antickej 
literatúry, meteorológom, 
inštruktorom autoškoly či
Martinom Šmahelom a rape-
rom Opakom. 

OO zábavu je teda naozaj 
postatarané. Okrem zau-
jímavéhoého hosťa je pre vás pri-
pravená aj paj poriadna dávka
aplikácií. Hovorovoríme, na čo 
slúžia a ako ich využivyužijete. 
Nezabúdame ani na uletenúletenú 
appku, aby ste sa so smartfó-
nom aj zabavili. 

Keďže staršia generácia 
má niekedy problém naučiť
sa pracovať s najnovšími
technológiami a používať
smartfón, pani Gizka v TOP 
aplikáciách každý týždeň 
prináša zaujímavé tipy a triky,
ako sa dá smartfón ovládať 
jednoducho.

Ak hľadáte informácie z od-
bornejšieho súdka, tie v kaž-
dom vydaní ponúka odborník
na technológie a šéfredaktor
Ondrej Macko. Naposledy sme
s ním hovorili o tom, ako sa
vyhnúť problémom so spaním,
ak sa pozeráte na smartfón 
v posteli pred spaním, ale po-
zreli sme sa aj na to, ako koz-
meticky zrýchliť spomalený 
Android telefón. Naučíme vás 
aj to, ako prenášať údaje medzi
Android a iOS smartfónom,
a to bezdrôtovo a bez nutnosti 
pripojenia na internet.

Relácia TOP aplikácie pri-
chádza na televízne obrazovky 
TV Dajto každú nedeľu pod-
večer a v repríze na TV Mar-
kíza. Počas letných prázdnin
sa relácia nevysiela, môžete sa 
však tešiť na nové zaujímavé
vydania, ktoré odštartujú už
v septembri.

Pani Gizka pomáha staršej generácii ovládať smartfón

Ondrej Macko prichádza 
s odbornými radami

O zaujímavých hostí v relácii  nie je núdza
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MAGIO PLÁŽ

Užite si leto 
na Magio pláži

MAGIO PLÁŽ 
V ČÍSLACH

10. ROČNÍK

ROZLOHA 6990 M2

2000 TON PIESKU, ČO JE ZHRUBA 

75 NÁKLADNÝCH ÁUT

200 LEŽADIEL

10 KONCERTOV

3 BARY S 500 MIESTAMI NA SEDENIE

19 METROV DLHÁ MAĽOVANKA

10. júna o 10.00 h bola ofi ciálne otvorená 
už 10. sezóna Magio pláže. Tento jubilejný 
ročník prináša bohatý sprievodný program. 
Magio pláž sa tento rok ponesie v znamení 
svojho jubilea, športu a technológií. Vďaka 
partnerstvu so Slovenským olympijským
výborom sa na Magio pláži uskutoční 
množstvo podujatí spojených s letnou olym-
piádou v Riu. Na Magio pláži sa tesne pred 
odchodom slovenských olympionikov do 
Ria uskutoční ich autogramiáda. Samozrej-
mosťou sú športové televízne prenosy, a to 
na šiestich obrazovkách. Budú to zábery 
z olympiády, ale aj z európskeho šam-
pionátu vo futbale a Tour de France.

TTTTOPTOPTTOTTTOTOTT PT PTO AAAAPAPAPAPAAAPAAAAPLIKLIKLLL ÁCIÁÁCIÁ E000000000000000000000000000000000000000000000000000000888888888888888888888  
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Ako je na Magio pláži zvykom, opäť 
si tu môžete vyskúšať najnovšie tech-
nológie v tzv. Techlounge. Tento rok je 
o jedno podlažie väčší a nájdete v ňom 
najmodernejší hardvér od partnera
Samsung, vrátane tak veľmi žiadanej 
virtuálnej reality, 3D tlačiarne, 3D pera 
a vyskúšať si môžete aj viaceré služby 
Telekomu. V Techlounge sa uskutočnia
rôzne workshopy, prednášky a stret-
nutia so známymi vlogermi. Samozrej-
mosťou je bezplatné Wi-Fi, pripojenie 
do elektrickej siete a pláž je pokrytá aj 
rýchlou 4G sieťou. 

OTVÁRACIE HODINY: 
BARY

10.00 – 24.00
ŠPORTOVÉ AKTIVITY9.00 – 22.00

XÉNIA  RYBÁKOVÁ

O váš pitný režim 
sa starajú 3 bary 
s viac ako 500 
miestami na 
sedenie. Súčasťou 
drevenej terasy 
je aj efektný 
vodopád



PROGRAM, REZERVÁCIE A VŠETKY 
INFORMÁCIE NÁJDETE NA 

WWW.MAGIOPLAZ.SK

NAINŠTALUJTE SI AJ MOBILNÚ
APLIKÁCIU MAGIO PLÁŽ.

MAGIO PLÁŽ

TOP APLIKÁCIE 09

Na pieskovej pláži a v relax zóne si môžete oddýchnuť. K dispozícii je 
200 ležadiel. Tradičnou súčasťou pláže sú aj tri pieskové ihriská 
na plážový volejbal, tenis alebo futbal

Na Magio 
pláži si tí skôr 
narodení 
zaspomínajú aj 
na svoje detstvo 
a svojim deťom 
a vnukom môžu 
ukázať, aké 
technológie boli 
moderné pred 
40 rokmi  

V detskej zóne prebieha pravidelný interaktívny 
program s animátormi a pre najmenších sú 
pripravené aj detské predstavenia

Novinkou je aj tzv. urban zóna s grilom, kde si môže-
te ugrilovať vlastné jedlo a posedieť spolu s priateľmi. 
V baroch je možné kúpiť aj piknik balíčky

REZERVOVAŤ IHRISKO SI MÔŽETE ONLINE, CEZ APLIKÁCIU ALEBO TELEFONICKY NA ČÍSLE 0904 707 021. IHRISKÁ SÚ K DISPOZÍCII ZADARMO

AUTORKOU TOHTOROČNÉHO VIZUÁLNEHO ŠTÝLU MAGIO PLÁŽE JE NINA WEISSLECHNER, UMELECKÁ GRAFIČKA

OBĽÚBENÉ LETNÉ KINO 
BAŽANT KINEMATOGRAF 

BUDE FUNGOVAŤ 
OD 13. JÚLA DO 21. AUGUSTA 

A PRINESIE VEĽA 
FILMOVÝCH ZÁŽITKOV 

VRÁTAN E PREMIÉR
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HRA NA VÝSKUM DEMENCIE

TELEKOM PREDSTAVIL ZAUJÍMAVÚ MOBILNÚ HRU 
SEA HERO QUEST A JE TO CELKOM UNIKÁTNY PROJEKT 
V OBLASTI APLIKÁCIÍ PRE VEDU A VÝSKUM. JE TO 
PREDOVŠETKÝM HRA, S KTOROU SA DOBRE ZABAVÍTE, 
PRITOM JEJ OVLÁDANIE JE CELKOM INTUITÍVNE. 
HRA JE ÚPLNE ZADARMO.

Na tom by však nebolo nič zvláštne, veď takýchto hier je 
veľa, aj keď nemajú úroveň práve predstavovanej apliká-
cie. Dôvod, prečo Sea Hero Quest považujeme za úplne 

unikátnu je v tom, že jej hraním sa môžete pobaviť a zároveň aj 
pomôžete dobrej veci. A to tu ešte nebolo. 

Ide totiž o prvú mobilnú hru, ktorej hranie pomáha vedcom 
skúmať demenciu. Ľudská demencia je pritom choroba, ktorá je 
vo výraznom náraste a zatiaľ ju lekári nedokážu úplne vyliečiť. 
Vedia len zmierniť jej prejavy, ale k poznaniu príčin demencie 
ešte vedie dlhá cesta. Sea Hero Quest je jednou z týchto ciest 
a mala by proces vedúci k liečeniu dramaticky skrátiť. 

Hrať sa dá aj off -line bez napojenia na internet a výsledky 
určené pre vedcov sa na analýzu prenesú až po napojení na inter-
net. Ide pritom o relatívne malý objem dát, pokojne môžete byť 
pripojení aj na mobilné dáta. 

Sea Hero Quest je v skutočnosti príbehom mladíka, ktorý sa 
rozhodne zachrániť vzácne spomienky svojho otca a vydá sa 

preto na dobrodružnú cestu po mori. Má k dispozícii loď a orien-
tuje sa podľa plánu trasy, ktorý si však musí dobre zapamätať. 
Úlohou hráča je správne navigovať svoju loď do cieľa a dostať sa 
k nemu čo najrýchlejšie. Kľúčovými prvkami hry sú teda navigá-
cia, schopnosť orientovať sa v priestore a dobrá pamäť, pričom 
nároky sa postupne zvyšujú od jednej úrovne na druhú. 

Princíp hry
Aby sa dalo hru dobre hrať a zahralo si ju čo najviac ľudí, je 
od začiatku jednoduchá na ovládanie a intuitívna. Za tým je však 

veľmi veľa práce dizajnérov a vývojárov hry, ktorí ju museli 
prispôsobiť rôznym úrovniam používateľov. 

Pred začiatkom každej etapy hry sa vám ukáže plán 
trasy a vy si ho musíte zapamätať. Neskôr sa už ten-

to plán zobraziť nedá. Vaším cieľom je navigovať 
loď do cieľa, pričom sa vám postupne zobrazujú 

aj rôzne čiastkové úlohy. Je to napr. foto-
grafovanie predpísaného objektu. Rovnako 

niekedy máte vystreliť svetlicu, aby ste 
si získali ďalšie indície na to, ako sa 

dostať do cieľa. V každom prípade, hra 
preveruje vašu orientáciu v ne-

známom teréne a v prípade plnenia 
čiastkových úloh aj váš dobrý 

postreh. 
Hranie Sea Hero Quest je 

celkom zábavné, veľkou výho-
dou je slovenská lokalizácia 
a to, že za hranie naozaj nič 
nezaplatíte. Aplikácia je 
úplne zadarmo, nebola totiž 
navrhnutá na to, aby zarábala 
peniaze. Neobsahuje teda 

Sea Hero Quest 
MEGAÚSPEŠNÁ HRA URČENÁ 

NA BOJ PROTI DEMENCII
POMÁHAJTE HRANÍM SA
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žiadne mikrotransakcie na zvýšenie zážit-
ku z hry a tie sa neobjavia ani v budúcnos-
ti. Jej cieľom je naozaj pomôcť pri výskume 
liečenia ľudskej demencie, a to sa jej darí. 

Aplikácia je dostupná pre mobilné 
telefóny a tablety s operačným systémom 
Android, ale aj pre iOS. Sea Hero Quest 
nejako zvlášť nevyužíva výkon vášho 
zariadenia, dá sa zahrať aj na starších 
zariadeniach. 

Prečo sa demencia zatiaľ 
nelieči?
Najčastejšou formou ľudskej demencie je 
Alzheimerova choroba. Touto zákernou 
chorobou v súčasnosti trpí približne 45 
miliónov ľudí na celom svete a tento počet 
stále narastá. Ochorenie vážne narúša 
pamäť a tvorbu nových spomienok. Má to 
za následok stratu schopnosti orientácie aj 
v známom prostredí, čo je zároveň jedným 
z prvých príznakov ochorenia. Postihnutí 
pacienti si síce dobre spomínajú na to, čo 
sa stalo v ich mladom veku, ale to, čo sa 
stalo pred hodinou už nevedia. Ako keby 
sa nové poznatky nemali kam ukladať. 
Rovnako sa nevedia dostať zo známeho 
miesta domov, nespoznávajú svojich 
príbuzných a ich bežný život je výrazne 
narušený, čím trpí aj ich okolie. Lieky, 
ktoré by viedli k celkovému vyliečeniu 
tejto choroby zatiaľ neexistujú. Aktuálne 
využívané lieky iba spomaľujú priebeh 
ochorenia.

Ako pomôže hra?
Na vytvorenie tzv. globálneho štandardu 
ľudskej orientácie a povedomia o priestore 
je nevyhnutný čo najširší zber dát. Práve tu 
môže táto hra pomôcť a záujemcovia o Sea 
Hero Quest môžu teraz hrať pre dobrú vec. 
Telekom ako nadnárodná spoločnosť sa 
pritom spojila s poprednými vedcami, odbor-
nými inštitúciami a vývojármi hier. Ľudia 

totiž celosvetovo strávia vyše tri miliardy 
hodín týždenne hraním hier. Jedným z cieľov 
tejto hry je presvedčiť hráčov, aby aspoň 
časť týchto hodín využili na niečo, čo má 
skutočný zmysel.

Vývojári preto navrhli hru spoločne 
s vedcami tak, aby poskytovala čo možno 
najviac informácií o orientácii a pohy-
be hráča v priestore. Experti tak môžu 
premeniť na vedecký údaj každú sekundu 
hry, v ktorej hráč hľadá cestu v bludisku 
ostrovov a ľadovcov. 

Pri hraní sa zbierajú údaje vhodné na vý-
skum demencie až 150-krát rýchlejšie než to 
umožňujú tradičné spôsoby používané pri 
výskume. Dvoma minútami hrania tak hráč 
prispeje k úspore približne 300 minút času, 
ktoré by boli potrebné na výskum realizo-
vaný tradičným spôsobom. Pokiaľ sa bude 
hrať 2 minúty 100-tisíc používateľov, ušetrí 
to až 50 rokov výskumu čo je fantastické 
číslo. Aplikáciu podporili operátor Deutsche 
Telekom spolu s herným štúdiom Glit-
chers, organizáciou Alzheimer’s Research 
a univerzitami University College London 
a University of East Anglia. 

ONDREJ  MACKO

V rámci hry si prejdete 
úrovňami od zimného 
sveta až po trópy

Počas hrania plníte rôz-
ne úlohy, ktoré hovoria 
o vašej zručnosti

Svojím člnom sa snažíte čo 
najskôr podľa mapy nájsť 
checkpointy

Hraním postupne kompletizu-
jete svoj námornícky zápisník

Môžem byť aj anonymný?
Sea Hero Quest je pritom možné hrať 
aj bez toho, aby boli údaje odosielané 
a spracúvané. Hráč totiž má možnosť 
vybrať si, či si želá alebo neželá poskytnúť 
svoje údaje pre účely výskumu. Ak sa roz-
hodnete pre neodosielanie údajov, hru si 
plnohodnotne zahráte, ale nijako výskumu 
ľudskej demencie nepomôžete. A to by ste 
predsa nechceli. 

Poskytnuté dáta sú pritom anonymné 
a sú bezpečne uložené v dátovom centre 
Deutsche Telekomu v Nemecku. Počas hry 
sa môžete ešte rozhodnúť, či poskytnete 
vedcom konkrétne údaje o vašej osobe, 
teda pohlavie, vek a krajinu, z ktorej pochá-
dzate. To je užitočné pre potreby výskumu 
a vedci potom môžu vaše výsledky priradiť 
do konkrétnej kategórie pohlavia a veku. 

Je o hru záujem?
Mobilnú hru Sea Hero Quest si v priebe-
hu dvoch týždňov od jej uvedenia v máji 
celosvetovo stiahlo už viac ako jeden 
milión ľudí. Aktuálne je počet stiahnutí 
celosvetovo takmer 2 milióny. Na základe 
takmer 45-tisíc recenzií hra získala na Go-
ogle Play a App Store najvyššie hodnotenie 
na najvyššej úrovni – teda päť hviezdičiek. 
Vo vyše 50 krajinách sa zároveň dostala 
do Top 10 najsťahovanejších hier.

Počet zapojených hráčov a celkový ohlas 
verejnosti prekonal všetky očakávania 
vývojárov aj vydavateľa hry. Je to veľmi 
potešiteľné aj z toho dôvodu, že práve 
Slovak Telekom bol po celý čas členom 
medzinárodného prípravného tímu zlože-
ného zo zástupcov Deutsche Telekomu 
a agentúry Saatchi & Saatchi Londýn. Idea, 
hra a aj samotná kampaň boli testované 
práve u nás, na Slovensku. Na našom trhu 
si hru Sea Hero Quest stiahlo už viac ako 
70-tisíc ľudí.

VIAC INFORMÁCIÍ K HRE 
SEA HERO QUEST NÁJDETE NA 

WWW.SEAHEROQUEST.COM/SK. 



TOP ROZHOVOR

Všimli sme si, že táto pôvabná tmavovlás-

ka pri svojom tréningu používa hodinky 

TomTom Runner 2 Cardio, a tak sme si 

s ňou dohodli stretnutie a spýtali sme 

sa jej, či naozaj takéto športové hodinky 

pomáhajú aj vrcholovému športovcovi. 

Áno, samozrejme mi pomáhajú.
Pravidelne si na tréningoch pomocou 
nich meriam čas a vidím aj ďalšie 
hodnoty. Pritom ich používam aj 
v bežnom živote, páči sa mi, že na disp-
leji sú veľké ukazovatele času a hneď 
viem, koľko je hodín alebo ako dlho 
mi trvala moja štvorstovka. Tréningy 
sú dlhé, obsahujú časovo aj fyzicky 
extrémne náročné aktivity. Pre mňa 
ide v prípade športtesteru TomTom 
o skvelú tréningovú pomôcku kvôli 
zaznamenávaniu viacerých dôležitých 
parametrov. S hodinkami TomTom 
Runner 2 Cardio trénuje aj môj kolega 
z tréningovej skupiny, Jozef Repčík,
takže sa s ním môžem poradiť.

Zvykli ste si na ich ovládanie? 

Ale áno, ovládanie je jednoduché 
a rýchlo som sa ho naučila. Zaobišla 
som sa bez akéhokoľvek 
manuálu. Párkrát sa 
s nimi pohráte 
a hneď zistíte,
ako fungujú.

Ako je to s náramkom? 

Nezavadzia pri behu?

Práveže športové hodinky majú vylep-
šený náramok a vôbec mi neprekážajú. 
Dá sa v nich pohodlne behať, ani si 
neuvedomujem, že ich mám na ruke. 

Na čo sa v tréningoch zameriavate? 

Aktuálne je moje sústredenie zame-
rané na rozvoj aeróbnej vytrvalosti, 
čo je asi 70 km týždenne, všeobecnej 
a neskôr aj špeciálnej sily 3 až 4-krát 
do týždňa, špeciálne odrazové cvičenia 
a behávam aj špeciálne tempá na 200, 
400 a 800 metrov. 

A sú presné? 

Ale áno, viem to, keď behám úsek dlhý 
400 metrov, ukazujú to presne.

Používate aj funkciu Cardio, 

teda meriate si aj tep srdca?

Áno, samozrejme, tep srdca
je pri behu veľmi dôležitý 
a treba ho sledovať. Od 
tepu srdca závisí to, čo
sa s vaším telom deje pri 
behu. A je fajn, že tieto
hodinky ukážu tep srdca 
bez toho, aby ste museli 
mať hrudný pás. Ten mne 

osobne naozaj vadí. Som 
rada, že tu je meranie tepu 
srdca na zápästí a netreba 
na hrudi nič
nosiť.

A čo spárovanie so smartfónom alebo 

pesničky priamo v týchto hodinkách?

Ja hodinky používam pri športe, lebo 
tam sú výborné. A tiež pri bežnom 
živote na zobrazovanie času. Na spá-
rovanie hodiniek s telefónom sa 
chystám, keď budem mať čas. Pesničky 
pri behu však asi nebudem používať, 
neviem si predstaviť, ako by som beha-
la so slúchadlami na ušiach.

Zoberiete si ich aj na o lympiádu? 

Samozrejme, bez nich by sa mi 
trénovalo zle a som už na ne celkom 
zvyknutá.

ONDREJ  MACKO

Iveta 
Putalová 
PREKONÁVA

JEDEN REKORD 

ZA DRUHÝM

IVETA PUTALOVÁ (28) JE SLOVENSKÁ 
ŠPRINTÉRKA, KTORÁ SA ŠPECIALIZUJE 
NA BEH NA 400 METROV. 
REPREZENTOVALA SLOVENSKO 
NA VIACERÝCH ATLETICKÝCH 
PODUJATIACH A PREKONÁVA JEDEN 
REKORD ZA DRUHÝM.

PRAJEME 
SKVELÉ VÝSLEDKY 

NA OLYMPIÁDE, 
A TO AJ VĎAKA VAŠIM 

ŠPORTOVÝM 
HODINKÁM.

FOTO: PAVOL UHRIN, FOTOSPORT.SK

TOP APLIKÁCIE12



Získate prehľad o prevolaných minútach a spotrebe dát. Môžete jednoducho zaplatiť faktúru, 
nastaviť si doplnkové služby a ešte omnoho viac. Pretože v najlepšej sieti #nicniejenemozne

Zaregistrujte sa na mojtelekom.sk

robte všetko pohodlne, online

pozrite sa 
na to inak!
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MIROSLAV  ILLÉŠ Aplikácie 
na dovolenku 
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VEĽKÁ TÉMA: LETO
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NA DOVOLENKU
SA VYDAJTE JEDINE

S DOBROU VÝBAVOU
„V SMARTFÓNE,,

+ + + + + + + + + + + + + + + +
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APLIKKÁÁCIEE NA DOVOLENKU

NAJOČAKÁVANEJŠIE OBDOBIE ROKA, 
LETO, JE TU A S NÍM SPOJENÁ VLNA 
DOVOLENIEK, SMERUJÚCA NA VŠETKY 
SVETOVÉ STRANY. NEODMYSLITEĽNOU 
SÚČASŤOU ŽIVOTA, ALE AJ DOVOLENIEK, 
JE SMARTFÓN ČI TABLET. PRE TIETO 
ZARIADENIA EXISTUJE MNOŽSTVO 
NÁPOMOCNÝCH APLIKÁCIÍ, NA KTORÉ BY 
STE PRED ODCHODOM NA DOVOLENKU 
NEMALI ZABUDNÚŤ. VO VIACERÝCH 
SITUÁCIÁCH VÁM MÔŽU POMÔCŤ 
ALEBO VÁS PRESNE PREVEDÚ OKOLÍM 
A PRIPOMENÚ, ČO BY STE NEMALI 
PREHLIADNUŤ. AVŠAK, BUDETE 
POTREBOVAŤ AJ DÁTA, KTORÉ MÔŽU 
APLIKÁCIE NA FUNKČNOSŤ VYŽADOVAŤ. 
PRED DOVOLENKOU V ZAHRANIČÍ JE 
DOBRÉ INFORMOVAŤ SA U VÁŠHO 
TELEKOMUNIKAČNÉHO OPERÁTORA 
NA VÝHODNÉ INTERNETOVÉ BALÍKY. 
NAPR. V TELEKOME NÁJDETE URČITE 
TAKÝ, KTORÝ BUDE VYHOVOVAŤ VAŠIM 
POŽIADAVKÁM AJ PEŇAŽENKE.

SYGIC
Navigačná aplikácia 
obľúbená na celom svete, 
ktorá ponúka množstvo 
doplnkových funkcií. 
Nechýbajú kvalitné 
mapové podklady celej 
Európy a všetkých konti-
nentov. Hlasová navigá-
cia je na vysokej úrovni 
a všade sa dostanete bez 
problémov, a to s autom, 
ale i pešo. Mapy krajín, 
ktoré budete potrebovať, 
je nutné stiahnuť 
do vášho smartfónu. 
Sygic ponúka rýchle vy-
hľadanie čerpacích staníc 
a odpočívadiel na vašej 
trase, po jednom „kliknu-
tí“, ale aj množstvo zaují-
mavých doplnkov. Avšak, 
Premium edíciu môžete 
zadarmo vyskúšať len 7 
dní. Následne si budete 
musieť za všetky výhody, 
ako napr. hlasovú navigá-
ciu, zaplatiť. Ale nie veľa, 
ceny začínajú od 20 eur, 
začo získate aj doživotnú 
aktualizáciu mapových 
podkladov. 

HERE MAPS
Nepochybne výborná 
off -line navigácia, ktorá 
neponúka toľko dopln-
kov ako Sygic, ale dovedie 
vás presne do cieľa. Mapy 
pre off -line navigáciu 
je potrebné stiahnuť 
do smartfónu. Ak ich 
nestiahnete, navigácia 
funguje aj on-line, cez 
internet. Mapové pod-
klady sú pre celú Európu 
i svet. Na zobrazenej 
mape máte ihneď prístup 
k rýchlemu vyhľada-
niu čerpacej stanice, 
bankomatu či reštaurácie 
vo vašom okolí. Ponúka 
intuitívne vyhľadávanie 
a stačí zadať len nejaký 
známy názov, napr. 
Reštaurácia a navigácia 
vám vyhľadá všetky vo 
vašom okolí. 

GOOGLE 
MAPY 

Ponúkajú veľké množ-
stvo výhod a samozrej-
me výbornú hlasovú 
navigáciu. Druhou 
možnosťou navigácie cez 
dáta je Waze. Táto ap-
likácia ponúka vodičom 
množstvo hodnotných 
informácií o policajných 
hliadkach, radaroch 
a zápchach, a to vďaka 
širokej komunite ľudí, 
ktorá túto navigáciu 
používa. Každý sem má 
možnosť vkladať nové 
udalosti a upozornenia 
pre ostatných používa-
teľov. Obe navigácie sú 
zadarmo a dostupné pre 
Android, iOS a  Windows 
mobile. Treba však 
počítať s nutnosťou 
mobilných dát. 

DOVOLENKA BEZ 

PLÁNU PONÚKA 

TIE NAJKRAJŠIE 

A NAJZAUJÍMAVEJŠIE 

MOMENTY 
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TRIP 
ADVISOR 

Ide o nevyhnutnosť na trip 
alebo dovolenku. Aplikácia 
ponúka obrovskú databázu 
hotelov, reštaurácií, mož-
ností trávenia voľného času 
a vyhľadávanie letov. Data-
báza pozostáva aj z názorov 
ostatných používateľov 
aplikácie alebo počítačovej 
verzie. Používajú ju milióny 
ľudí, čo má za výsledok 
presné hodnotenia hotelov, 
reštaurácií, ale aj rôznych 
atrakcií, zábavných parkov 
a kultúrnych pamiatok 
v okolí, ktoré chcete nav-
štíviť. Aplikácia ponúka 
aj off -line režim, ten však 
nefunguje vždy bezchybne. 
TripAdvisor oceníte najmä 
v situáciách, keď sa ocitnete 
niekde v cudzom meste 
a neviete, kam sa ísť pozrieť 
alebo najesť či ubytovať. 
Môže to byť náhodne alebo 
aj úmyselne. V takýchto 
prípadoch bude aplikácia 
skvelým spoločníkom, 
pretože dokáže určiť vašu 
polohu a vyhľadať všetko 
dôležité aj s hodnotením 
ostatných používateľov. Vy 
tak viete, či je napr. reštau-
rácia hodná toho, aby ste 
tam nechali svoje peniaze 
za obed. TripAdvisor je 
pravdepodobne tá naj-
vychytanejšia komunitná 
a cestovná aplikácia. Je pre-
hľadná, poskytuje užitočné 
informácie a k dispozícii sú 
aj mapy miest. Vďaka tým 
sa jednoducho dostanete 
na potrebné miesto. Ap-
likácia umožňuje aj priame 
rezervácie hotelov. Na bez-
problémový chod aplikácie 
budete potrebovať internet, 
tak opäť upozorňujeme 
na dátové balíčky. 

SYGIC 
TRAVEL 

Ide o novinku na trhu ap-
likácií. Ponúka pomoc v kaž-
dom štádiu cesty. Uľahčí 
hľadanie inšpirácií, plánova-
nie, rezervovanie a prispôso-
benie celej dovolenky vašim 
konkrétnym potrebám. 
V aplikácii je integrovaných 
viacero služieb ako Parkope-
dia, Booking.com a Yelp. 
Vďaka tomuto, budete môcť 
pohodlne nájsť parkova-
cie miesto, zarezervovať 
hotel, objednať vstupenky 
na rôzne podujatia alebo si 
rezervovať miesto v reštau-
rácii. Samozrejmosťou je 
sprievodca mestom. Taktiež 
tu je možnosť prepojenia 
s Facebookom, s možnosťou 
zdieľania zážitkov z celého 
sveta, prostredníctvom 
príbehov, cestovných 
denníkov alebo obrázkov 
a videí. Sygic momentálne 
vyvíja aj nástroj založený 
na virtuálnej realite, ktorý 
používateľom umožní 
poprechádzať sa po zvolenej 
destinácii a oboznámiť 
sa s danou oblasťou. Je to 
zaujímavým obohatením 
a už čoskoro budete môcť 
prebádať brehy Maldív 
alebo sa ponoriť do rušných 
ulíc Hanoja. To všetko, 
samozrejme, ešte v pohodlí 
domova, virtuálne.

VYPADNI.SK
Výborný pomocník, ak 
plánujete namiesto dovo-
lenky v zahraničí, zostať 
na Slovensku a občas 
sa vybrať na výlet. Jej 
názov znie síce čudne, ale 
funkčnosť je výborná. Ide 
o databázu zaujímavých 
miest z celého Slovenska, 
ktoré sú rozdelené do viace-
rých kategórií – ubytovanie, 
pamiatky, hrady, múzeá, 
kostoly, príroda, jaskyne, 
parky a pod. Aplikácia je 
prepracovaná a okrem vy-
hľadania všetkých kategórií 
vo vašom okolí, poskytne 
o nich aj podrobné infor-
mácie, vrátane kontaktov. 
Môžete sa k nim priamo 
navigovať, pomocou pre-
pojenia aplikácie napríklad 
s Google maps, vo vašom 
smartfóne. Vyhľadávať 
môžete aj z domova, pred 
výletom, keď zadáte kon-
krétne miesto a aplikácia 
vyhľadá všetko zaujímavé 
v jeho okolí. Je to výbornou 
súčasťou každej turistiky 
alebo výletu, v rámci našej 
krajiny. Objekty si môžete 
aj uložiť medzi obľúbené, 
aby ste, ak plánujete výlet, 
nezabudli navštíviť všetky 
plánované miesta. Taktiež 
vás aplikácia informuje 
o tom, či je vybraný objekt 
prístupný verejnosti, aby 
ste nechodili zbytočne. 
Vypadni.sk je jednoznač-
ne skvelým pomocníkom 
na spoznávanie krás 
a zákutí nášho krásneho 
Slovenska. 

PREKLADAČ 
GOOGLE

Ak plánujete cestu do za-
hraničia a neovládate 
žiadny z najpoužívanejších 
cudzích jazykov, je výbor-
ným pomocníkom. Prekladá 
celé vety a frázy, nielen 
slová. Umožňuje prekladať 
veľké množstvo jazykov aj 
v režime off -line, v ponuke 
je ich viac ako 60. Avšak, ak 
chcete prekladať off -line, 
nezabudnite si potrebné 
jazyky pred vycestovaním 
stiahnuť do smartfónu. 
Okrem štandardných viet 
a slov je možné použiť pre-
kladanie textu na obrázku 
alebo fotke. Vybrané frázy 
si môžete uložiť medzi obľú-
bené a synchronizovať ich 
medzi svojimi zariadeniami. 
Prekladač funguje výbor-
ne a je dobré ho mať „vo 
vrecku“. Ak vám postačí len 
preklad slov v najrozšíre-
nejších jazykoch, siahnite 
po off -line slovníkoch DIC-o, 
tie sú zdarma a nepotrebu-
jete nič sťahovať, aplikácia 
má vlastnú, dosť obsiahlu 
databázu slov. 

XE CURRENCY   
Pre prípad, že cestujete 
do krajín, kde je iná mena 
ako euro, môže prísť vhod 
menová kalkulačka. Je 
orientovaná na prepočty 
mien z celého sveta. Nájdete 
tu nielen prevody na zá-
klade aktuálnych kurzov, ale 
aj grafy ich vývoja za vami 
vybrané obdobie.
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CROATIA 
TRAVEL GUIDE 

BY TRIPOS 
Ak plánujete dovolenku pri 
„slovenskom mori“, teda 
v Chorvátsku, nezabud-
nite si nainštalovať túto 
aplikáciu. Samozrejme, len 
v prípade, ak nemáte v pláne 
ležať týždeň na ležadle. 
Aplikácia poskytuje množ-
stvo užitočných informácií 
a poradí vám pri plánovaní 
výletov a rôznych aktivít 
v Chorvátsku. V ponu-
ke nájdete informácie 
o atrakciách, národných par-
koch, hoteloch, ostrovoch 
a mestách v jednotlivých 
destináciách. V aplikácii 
si viete pozrieť aj ponuku 
celodenných výletov s ich 
aktuálnou cenou. Nechýbajú 
ani ponuky na kompletné 
dovolenky s cenami v rôz-
nych destináciách, ktoré 
si môžete cez aplikáciu aj 
zarezervovať. V aplikácii je 
aj zobrazenie mapy Chorvát-
ska s vyznačenými zaují-
mavosťami. Nájdete tam 
hotely, reštaurácie a všetky 
zaujímavosti v okolí, kde 
sa nachádzate, vďaka GPS 
lokalizácii. Doplnkom je 
aktuálne počasie v rôznych 
destináciách, slovník pre 
najviac používané frázy 
a aktuálny prevodník meny. 
Jazyk aplikácie je anglický. 

 

PACKPOINT
Aby ste si doma nič 
nezabudli a predišli tak 
zbytočným komplikáciám, 
siahnite po tejto aplikácii. Tá 
bude pri balení batožiny váš 
sprievodca a radca zároveň. 
Po spustení zadáte pohlavie, 
typ výletu (dovolenka/
pracovná cesta), miesto 
a dĺžku pobytu. Následne si 
vyberiete z množstva aktivít 
a záležitostí, ktorým máte 
v pláne sa venovať. Podľa 
toho aplikácia vyhodnotí, 
čo by bolo vhodné si vziať 
a samozrejme, môžete 
tieto veci vyškrtnúť alebo 
doplniť o svoje vlastné, ktoré 
zostanú na danú aktivitu 
či účel uložené. Aplikácia 
počíta základné potreby 
aj podľa počtu dní, ktoré 
plánujete stráviť na dovo-
lenke. Na zadaný termín 
vám ponúkne aj predpo-
veď počasia. Toto je jedna 
z aplikácií, ktorú určite 
vyskúšajte, zoznam sa dá pri 
balení postupne vyškrtávať, 
a tak sa vám nestane, že 
niečo zabudnete. Navyše je 
možné zoznamy zdieľať cez 
e-mail alebo na cloud. Všet-
ky vytvorené plány sa vám 
v aplikácii ukladajú. 

GOOGLE NOW 
Aplikácia, ktorá informuje 
o aktuálnom počasí (doma 
aj v mieste dovolenky), auto-
maticky ponúkne kurz mien 
a zobrazí základné frázy 
v cudzom jazyku krajiny, 
kde sa aktuálne nachádza-
te. Užitočná je informácia 
o čase v mieste domova, ak 
ste v inom časovom pásme. 
Takisto nechýba ponuka 
zaujímavých objektov okolo 
vás. Google Now vie upo-
zorniť aj na váš let. Karty 
s dátumom a časom odletov 
sa zobrazujú automaticky, 
ako aj rezervačné číslo, ktoré 
je potrebné uviesť na letisku 
v rámci nahlasovania sa. 
Je však pravdepodobné, že 
potvrdenie letu musíte mať 
v schránke v rámci služby 
Gmail. Google Now, ponúkne 
všetky základné informácie, 
ktoré budete potrebovať. 
Avšak, na správne fungo-
vanie je potrebné sa občas 
prihlásiť na internet.

GEOCACHING 
Samotný GeoCaching je 
veľmi populárna aktivita, pri 
ktorej „kešku s pokladom“ 
nehľadajú piráti, ale ktokoľ-
vek, kto má chuť sa zabaviť 
zaujímavým spôsobom 
a hlavne tráviť čas v pohybe 
a tiež v prírode. Svet je tak 
plný tajných skrýš, ktorých 
GPS súradnice zistíte cez 
aplikáciu Geocaching. Po-
tom už záleží len na vašom 
zraku, aby ste našli väčšinou 
dobre schovanú „kešku“. 
Toto je vhodná aktivita pre 
jednotlivcov, ale i pre celú 
rodinu kdekoľvek na svete. 
Objav pokladu môžete ná-
sledne zaznamenať a podeliť 
sa o zážitok s ostatnými 
používateľmi. 

AK VÁM 

NEPOMÔŽU ŽIADNE 

APLIKÁCIE V SMARTFÓNE, 

SKÚSTE KOMUNIKOVAŤ 

AJ S ĽUDMI

TAK TOĽKO K PREHĽADU 
ZÁKLADNÝCH APLIKÁCIÍ, 
PRAJEME VÁM DOBRÉ 
POČASIE A UŽÍVAJTE 
SI PRÍRODNÉ KRÁSY 
I TECHNOLOGICK É 
VYCHYTÁVKY.

TOP APLIKÁCIE 11111777777
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OBĽUBUJETE HODINKY A NÁRAMKY ? 
ČO TAK DAŤ Z RUKY DOLE TIE KLASICKÉ 
A NAHRADIŤ ICH NIEČÍM VÝNIMOČNÝM. 
NIEČÍM, ČO VÁM PRIPOMENIE UDALOSŤ 
Z KALENDÁRA, RÁNO POTICHU ZOBUDÍ, 

OZNÁMI PRICHÁDZAJÚCI HOVOR, 
SMS SPRÁVU A MAIL. ALEBO VÁM 

PRAVIDELNE ZMERIA PULZ A SPOČÍTA, 
ČI STE SA POČAS DŇA V DOSTATOČNEJ 

MIERE POHYBOVALI. 



VEĽKÁ TÉMA: LETO

Inteligentné 
hodinky 

MIROSLAV  ILLÉŠ

TOP APLIKÁCIE 19
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A APLIKÁCIE 
K NIM

SAMSUNG GEAR 2 SPORT

Samsung Gear 2 classic 
a Gear 2 sport
Začneme športovejšou verziou, ktoré 

elegantné“, vhodné najmä sú menej „elegantné“, vhod
odinky sú v kovo-na športové aktivity. Hodi

menými remienka-vom vyhotovení s gume
hodlne vymieňať, ale mi, tie sa dajú aj poho

Opak platí pre verziu u. Opak platí pre len od Samsungu. O
vekmožné použiť akékoľvek classic, kde je mo

šírkou 20 mm. Verzia classic remienky so šír
s koženým remienkom a vy-sa dodáva s k

točne elegantne. Okrúhly dizajn zerá skutoč

Okrem všemožných funkcií, ktoré
inteligentné hodinky a náramky
ponúkajú, niektoré aj veľmi dobre 

vyzerajú. Na výber sú rôzne modely, čidely, či
už elegantné, športové, ale aj luxusnsné 
napr. v spolupráci so Swarovski. Plususom 
pri niektorých takýchto zariadeniach jh je 
možnosť volania a prijímania hovorov, v
priamo cez smarthodinky.

SAMSUNG GEAR 2 CLASSIC
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hodiniek ponúka 1,2” dotykový, Super AMO-
LED displej s rozlíšením 360 × 360 pixelov. 
Ovládanie je dotykové alebo fyzickým 
otáčaním lunety. Luneta je obruba zakom-
ponovaná okolo displeja. V prípade verzie 
sport je luneta hladká, vo verzii classic je
vrúbkovaná a lepšie sa ňou otáča. Okrem 
lunety sú na oboch typoch hodiniek aj dve
fyzické tlačidlá – Home a Back. Hodinky sú
hrubé len 11,4 mm. O plynulý výkon sa stará
operačný systém Tizen, 1 GHz dvojjadrový 
procesor, 512 MB pamäť RAM a vnútorná
pamäť 4 GB. Nabíjanie hodiniek je prostred-
níctvom bezdrôtovej dokovacej stanice.
Štandardná výdrž hodiniek na nabitie je 1 
až 3 dni, podľa aktivity používania. Batéria 
s kapacitou 250 mAh sa nabíja približne 
hodinu. Hodinky komunikujú s telefónom
cez Bluetooth, pomocou aplikácie Gear 
S Manager. Dajú sa spojiť s akoukoľvek 
značkou telefónov s operačným systémom 
Android. V aplikácii, ale aj priamo na hodin-
kách, si môžete nastaviť typ ciferníkov. Tak-
tiež si v aplikácii môžete vopred nastaviť 
SMS správy, ktoré môžete spojiť s odmiet-
nutím hovoru. Hodinky zmerajú aj tep 
srdca pomocou snímača na spodnej strane. 

V oboch verziách sú vode a prachu odol-
né, so stupňom krytia IP68, čiže sa s nimi 
môžete aj kúpať. S Gear S2 máte na ruke 
oznámenia o SMS, správach zo sociálnych 
sietí, mailoch i prichádzajúcich hovoroch. 
Takisto nechýbajú základné aplikácie, 
no špeciálne zameranie je na sledovanie
zdravotného štýlu používateľa. Disponu-
jú Wi-Fi a tiež snímačom NFC, ktorého 
využitie je skôr do budúcnosti, hlavne pri 
platbách. Z týchto hodiniek sa priamo 
telefonovať nedá. Cena hodiniek vo verzii 
sport je od 280 eur a verzia classic začína 
okolo 360 eur. Obe verzie sa vzájomne líšia
len v dizajne a spracovaní. Funkčnosť je pri 
oboch takmer rovnaká, výborná. 

Novinka, predstavená len nedávno, je 
podstatne vylepšeným následníkom obľú-
beného fi tnes náramku Gear Fit. Samsung

Gear Fit2 má vo výbave GPS, 4 GB úložisko 
a senzor pulznej frekvencie, taktiež posky-
tuje presné a podrobné informácie o priebe-
hu cvičenia a nameraných hodnotách. 
Zároveň používateľ získava okamžitú spät-
nú väzbu o tréningu. Náramok je odolný 
voči vode a prachu, so stupňom krytia IP68. 
Cena náramku je 189 eur.

APLIKÁCIE PRE INTELIGENTNÉ HODINKY
Aby ste nenosili na ruke 
len drahú vychytávku, 
hoci modernú a funkč-
nú, pripravili sme výber 
zaujímavých aplikácií 
pre tieto zariadenia. 
A smartfón môžete 
nechať v batohu alebo 
vo vrecku.

Google Fit sleduje vašu 
aktivitu, počíta kroky 
a ak máte v hodinkách 
senzor tepu, sníma aj 
túto aktivitu. Výborným 
nástrojom pre ľudí, 
ktorí nevedia, kde si 
mobil odložili je Find my 

phone. Táto aplikácia 
aktivuje signál na vašom 

telefóne, a to aj v prípa-
de, že máte nastavený 
tichý režim. Samozrejme, 
telefón musí byť v dosa-
hu hodiniek.

Na malom displeji si 
pozriete aj Mapy Google

alebo si v prípade potreby 
necháte zobraziť iba 
navigačnú šípku, aby ste 
trafi li do cieľa. Toto je 
možné aj bez pripojenia 
k smartfónu, avšak 
hodinky musia mať GPS 
prijímač. Samozrejmos-

ťou je prepojenie s apliká-
ciou Počasie a asistentom 
Google Now.ww Agenda

vás zas včas upozorní 
na program, ktorý máte 
naplánovaný počas dňa.

Z predinštalovaných 
funkcií a aplikácií, sú 
zaujímavé ešte možnosti 
odpovede hlasovými 

príkazmi na prichádza-
júce SMS správy a komu-
nikačné aplikácie tretích 
strán. Je to síce čudný 
pocit, hovoriť do hodi-
niek, avšak prepis hovo-
reného slova do textu je 
celkom presný. Je dobré, 
že Android Wear rozu-
mie aj slovenčine, takže 
je táto funkcia dobre 
použiteľná.

Oceniť môžete aj diaľ-

kové ovládanie aplikácií 

na prehrávanie hudby. 
Na displeji hodiniek sa 
zobrazí aktuálna pesnič-
ka, môžete preskakovať 
medzi skladbami a regu-
lovať hlasitosť. Služba 

Hudba Google ponúka 
pokročilejšiu integrá-
ciu, avšak ak používate 
Deezer, poteší vás aspoň 
základná podpora vo 
forme ovládania.

Android Wear umož-
ňujú komunikáciu medzi 
telefónom a hodinkami. 
Môžete si pomocou 
nej jednoducho meniť 
ciferníky, prípadne si 
skryť tie, ktoré nechce-
te. Aplikácia uľahčuje 
správu nastavení, kon-
trolu spotreby batérie, 
využitého úložiska, atď. 

Aplikácií pre zaria-

denie Garmin fénix 3 

je viacero, no najmä 
športového a navigač-
ného charakteru. 
Pomáhajú k presnému 
meraniu srdcového tepu, 
vzdialeností, rýchlostí 
a celkovému vyhodnote-
niu športových výkonov. 
Následne máte kom-
pletný report o vašich 
športových aktivitách. 

Navigačné aplikácie 
pomáhajú pri turisti-
ke, klasickom behaní 
i maratónoch, ale aj pri 
aktivitách ako Geoca-
ching.

Moto 360 druhej 
generácie vo verzii 
Sport, profi tujú z GPS 
prijímača, a tak môžete 
použiť aplikácie ako je 
Fitbit, MapMyRun alebo 
Strava. Nechýba ani 
ofi ciálna aplikácia Moto 
Body.
S-health je známa 
aplikácia zo smartfónov 
Samsung. Takisto ju vy-
užívajú aj smarthodinky 
Gear S2, na hodnotenie 
športových aktivít 
a sledovanie vášho život-
ného štýlu. Počíta prej-
dené kroky, tep, spálené 
kalórie a máte možnosť 
nastaviť si osobné ciele, 
ktoré chcete dosiahnuť. 

Vďaka CG Transit 

zistíte odchody MHD, 
autobusov a vlakov. 

MAPY GOOGLE

GOOGLE FIT

HUAWEI WATCH JEWEL

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ++ + + +
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Názov zastávky alebo mes-
ta môžete vyhľadať ručne, 
prípadne nadiktovať hlasovým 
príkazom. Aplikácia funguje 
výborne, avšak občas má prob-
lémy s vyhľadávaním odchodov 
na základe aktuálnej lokality. 
A musíte si ju zaplatiť, zadarmo 
sa dá len vyskúšať. 

Služba IFTTT po novom 
podporuje aj hodinky Android 
Wear. Vďaka tomu si môžete 
vytvoriť množstvo automati-
zovaných predpisov a nechať si 
posielať upozornenia do hodi-
niek, ak napríklad vybraná 
Facebook stránka uverejní nový 
príspevok alebo ak má počas 
dňa pršať. 

OneNote je nástroj na tvorbu 
poznámok vo verzii pre inte-
ligentné hodinky, navrhnutý 

s cieľom uľahčiť rýchle 
poznámky. Nemusíte vy-
ťahovať telefón, využijete 
hodinky. Poznámky zazname-
návate hlasom alebo pomocou 
virtuálnej klávesnice. 

Za pomoci inteligentných 
hodiniek a aplikácie Remote 

Camera môžete sledovať hľadá-
čik kamery vo vašom telefóne 
a na diaľku aktivovať spúšť. 
Taktiež je možné prepínať 
medzi predným a za-
dným fotoapará-
tom a nahrávať 
video.

Shazam 

dokáže roz-
poznať práve 
prehrávanú 
pesničku. 
Mikrofón 

v smarthodinkách zaznamená 
prehrávanú skladbu a vďa-
ka pripojeniu na internet 
cez smartfón ju identifi kuje 
a vypíše jej názov a interpreta. 
Využiteľné, ak počúvate rádio 
a páči sa vám skladba, ktorú 
nepoznáte. Tatra Banka je 
prvá banková aplikácia u nás, 
ktorá podporuje aj inteligent-
né hodinky. Tatra banka pre 
Android Wear ponúka základnú 

funkcionalitu, kde 
si skontrolujete 

zostatok na účte 
a posledné ope-

rácie priamo 
na hodin-
kách.
Aplikácie 
ako Sho-

wear alebo 

 Lockable sa môžu hodiť a doká-
žu zablokovať displej hodiniek. 
To je vhodné, ak necháte 
hodinky bez dozoru a nikto sa 
nedostane k vašim citlivým 
údajom. 

Potrebujete pomôcť s po-
čítaním? Môže sa vám hodiť 
aplikácia kalkulačka pre smart-
hodinky Wear Calc. 

Aplikácií pre inteligentné 
hodinky je viacero, záleží 
na konkrétnych predstavách 
a požiadavkách, každého použí-
vateľa, čo bude aktívne využívať 
a čo ho odľahčí od neustáleho po-
zerania sa na telefón. Veľkú rolu 
hrajú fi tnes hodinky a náramky, 
ktoré pomáhajú v kontrole špor-
tových aktivít. S odstupom času 
si poviete, že kúpiť si smarthodin-
ky bola dobrá voľba.

HUAWEI WATCH ELEGANTT

CG TRANSIT

REMOTE CAMERA

ONENOTE

SHAZAM

Huawei Watch, 
zaj vydarené hodinky, ktoré sú naoz
ajú krásny dizajn a výbornú ponúkaj

nalitu. Dodávajú sa s kovo-funkcion
vým, ale aj koženým remienkom.vým, ale a
Remienky sa dajú ľahko vymeniťmienky
za akýkoľvek klasický remienok oľv
so šírkou 18 mm. Poháňané sú 1,2 
GHz procesorom Qualcomm a 512 
MB RAM. Vnútorná pamäť je 4 GB

a stupeň krytia IP67. Takže sa v nich 
môžete pokojne osprchovať alebo 
na chvíľku ponoriť do vody. Operačný 
systém je Android Wear a spárujete
ich s takmer každým smartfónom, aj 
s iPhonom. Výdrž na nabitie je cca 1,5 
dňa, ale veľa záleží od nastavení hodi-
niek. V predvolenom režime ukazujú 
ciferníky, čiže čas neustále, to sa dá 
ale vypnúť, ak chcete šetriť energiu.
Hodinky majú 1,4” dotykový AMO-
LED displej, chránený zafírovým 
sklíčkom a odolné telo z nerezovej
ocele. Displej má rozlíšenie 400 × 400 
pixelov. Veľkosť ciferníka je 44 mm. 
Displej je fakt klenot, jasný a dobre 
čitateľný, s perfektne vykreslenými 
údajmi. V spodnej časti hodiniek je 
optické meranie tepu srdca, ale len
orientačné. Hodinky nemajú vlastný 
GPS prijímač, čo je nevýhodou pri 
navigácii, keď potrebujete mať so
sebou aj smartfón. Je tu ale Wi-Fi
pripojenie, nechýba gyroskop, akce-
lerometer, barometer a bezdrôtové 
spojenie so slúchadlami pomocou 
Bluetooth, či podpora sťahovania 

hudby pre offl  ine počúvanie. S fun-
kciou Together, môžete poslať správu 
svojmu priateľovi priamo na ciferník
jeho hodiniek. Hodinky nemajú 
snímač vonkajšieho osvetlenia, a tak 
je potrebné jas nastaviť manuálne, 
podľa požiadaviek. Cena hodiniek
Huawei Watch je od 350 eur.

Huawei Watch Jewel a Elegant.

Verzia Jewel, je luxusná verzia Hu-
awei Watch pre dámy, so zirkónmi 
Swarovski. Ponúkajú rovnakú fun-
kcionalitu ako klasické prevedenie 
hodiniek. Avšak, majú pozlátený 
ciferník, ktorý je vyrobený z nerezo-
vej ocele, kovanej za studena. Jeho 
obvod je posiaty 68 zirkónmi Swa-
rovski, každý s veľkosťou 1,5 mm.

Okrem verzie Jewel, je k dispozícii
taktiež verzia Elegant s vrúbkova-
ným vzorom okolo ciferníka. Hodin-
kám dodáva eleganciu vždy jeden 
z talianskych kožených remienkov
v perleťovej bielej alebo zafírovo 
modrej farbe. V rámci tejto edície sú 
k dispozícii aj špeciálne ciferníky, 
určené práve pre dámy.

+ + +  + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
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Garmin fénix 3, 
to sú hodinky pre skutočných ky pre sku
chlapov a vrcholových špor-vrcholových
tovcov. Bez kompromisu. Top z kompromisu
športové hodinky prinášajú hodinky prináš
masívny dizajn s monito-y dizajn s monito-
rovanímm dennej aktivity. 
Predovšetkým sú určené pre ovšetkým sú určené pr
vonkakajšie športy ako beh, 
turisistika, lyžovanie, plávanie, 
ale e dajú sa použiť napr. aj pri 
beehu vo vnútri budovy. Prvo-
trtriedne spracovanie a mohut-
ný dizajn je vhodný skôr pre
mužov, sú elegantné k obleku 
a praktické pri športovaní. 
K hodinkám je možné pripo-
jiť aj hrudný pás na meranie
tepovej frekvencie, wattme-
ter integrovaný v pedáloch,
snímač rýchlosti a kadencie,
ale aj teploty. K hodinkám 
existuje aj špeciálny ob-
chod s aplikáciami, vzormi
ciferníkov a ďalšími softvéciferníkov a ďalšími softvé-
rovými doplnkami. K nemu
sa dostanete, ak spojíte 
hodinky so smartfónom cez 
Bluetooth alebo cez nabíjaciu 
kolísku, pripojenú k počítaču.
Displej hodiniek je okrúhly
s veľkosťou 1,2”. Má vysoké
rozlíšenie a je dobre čitateľný 
aj na priamom slnečnom 
svetle, má antirefl exný 
povrch. Hodinky sú odolné 
a len ťažko ich poškriabete. 
Ovládacích tlačidiel je päť,
sú umiestnené po okruhu
ciferníka a ovládať sa dajú 

aj v rukaviciach. Medzi
ovládacími jazykmi nájdete 
aj slovenčinu. Sú odolné voči
vode, určené aj na plávanie, 
nie však na hĺbkové potápa-
nie. Hodinky disponujú aj 
GPS/GLONASS prijímačom, 
Wi-Fi a Bluetooth pripojením. 
Pripojenie Bluetooth poslúži 
na spojenie so smartfónom
cez aplikáciu Garmin Con-
nect. Hodinky vás taktiež 
upozornia na prichádzajúce
hovory, SMS správy, maily,h
naplánované stretnutia n

pod. Líthium-ionová batériaa p
drží 6 týždňov prevádzky, vyd
ak so zapnutým GPS len avša
ližne 20 hodín. Hodin-približ

s vedia vrátiť aj späť ky vás 
a, vďaka funkcii Track-do cieľa

zobrazením mapy po-Back so z
k práve nešportujete,hybu. Ak p

tále sledujú vašu hodinky st
aktivitu a po hodine sedeniaaktivitu a po
vás upozornia, že je čas sa
hýbať. Zmerajú vám aj počet
prejdených krokov a vypo-
čítajú spálené kalórie. Ak 
máte hodinky počas spánku, 
analyzujú ho. Garmin fénix 
3 sú najlepšími športovými
hodinkami súčasnosti. Sú 
prepracované do najmenších 
detailov a pripojiť sa k nim 
dajú snímače od výmyslu 
sveta. Cena týchto špič-
kových smarthodiniek pre 
športovcov začína na sume 
449,90 eura.

Lenovo Moto 360 

(druhá generácia) 
ponúkajú overený dizajn s okrúhlym 
displejom v dvoch rozmeroch: 42 mm 
(1,3”, 360 × 325 px) a 46 mm (1,56”, 360 × 
330 px). Displej je chránený odolným 
sklom, Corning Gorilla Glass 3. Ope-
račný systém v hodinkách je Android
Wear a vnútro tvorí procesor Snapd-
ragon 400 s taktom 1,2 GHz a 512 MB
pamäte RAM. Ponúknu aj 4 GB úlož-
ného priestoru. Štýlové kovové telo je 
doplnené o remienok z kože a nechý-
ba výborné spracovanie konštrukcie, 
naozaj elegantné. Hodinky ponúkajú 
automatickú reguláciu jasu, ktorá
funguje pomerne spoľahlivo. Batéria 
má kapacitu 400 mAh v prípade 
46 mm ciferníka a 300 mAh v prípade 
42 mm ciferníka. Na jedno nabitie 
vydržia fungovať viac ako 24 hodín,
môžu dosiahnuť aj dva dni. Záleží 
na spôsobe používania. Disponujú aj 
optickým senzorom tepu a samozrej-
mosťou je mikrofón. Hodinky merajú 
tep automaticky, priebežne.p y, p

K dispozícii je aj špeciálna verzia 
pre športovcov, Moto 360 sport.
Tá je parametrami veľmi podob-
ná klasickej verzii, no má navyše 
GPS prijímač a dizajn stvorený 
pre športové aktivity. Táto verzia 
má gumený remienok a gumový

ukcii. povrch, takmer po celej konštruk
šením Displej má veľkosť 1,37” s rozlíše

m jasom360 × 325 px a automatickým j
s technológiou AnyLight. Hodinky sú s technológiou AnyLight. Ho
tak na priamom slnku dobre čitateľ-tak na priamom slnku dobr
né, a to aj v šetriacom režime. Takisto é, a to aj v šetriacom reži
disponujú senzorom tepu, no výdrž ponujú senzorom tep
batérie je o 15 až 20 % kratšia akorie je o 15 až 20 % kr
v prípade klasickej verzie. Cena hodi-ade klasickej ver
niek začína na sume 298 eur v klasic-čína na sume
kej verzii so 42 mm ciferníkom. Verzia i so 42 mm 
sport začína od 280 eur.na od 28
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Sony SmartWatch 

3 SWR50 
gentné hodinkysú intelig

najmä v pomere výhodné n
n. Nie sú najnov-cena/výkon

šie, na trhu sú približne 2 šie, na trhu s
roky. No vyzerajú veľmi ky. No vyze
dobre a na výber je z množ-výb
stva náramkov v rôznych 
farebných prevedeniach. 
Najlepšie vyzerá verzia
s kovovým remienkom. 
Na hodinkách je jedno 
mechanické tlačidlo 
na pravej strane. Inak
sa hodinky ovládajú cez
dotykový displej. Vnútro 
tvorí 1,2 GHZ procesor s 512 
MB RAM a 4 GB vnútor-
nej pamäte. Displej má 
1,6” s rozlíšením 320 × 320
pixelov. Ide o kapacitný 
dotykový displej, ktorý 
sa dá prisvetliť. Hodinky 
majú vo výbave Wi-Fi, GPS, 
NFC, Bluetooth 4.0, snímač 
vonkajšieho osvetlenia 
a akcelerometer. Výbornou 
vlastnosťou je možnosť 
priameho nabíjania batérie
v hodinkách, pomocou 
microUSB kábla. Výdrž 
na nabitie je takmer 2 dni. 
Hodinky majú aj krytie 
IP67. Slúžia ako predĺžená
ruka smartfónu a vidíte 
na nich všetky oznámenia,
prichádzajúce hovory, ktoré 
môžete zdvihnúť alebo zru-
šiť. Hovor sa však odohráva 
len na telefóne, cez hodin-
ky nie možné telefonovať.
Cena hodiniek sa pohybuje 
už od 140 eur.

TomTom Runner 2 Cardio 
+ Music 
sú hodinky vytvorené pre aktívnyvnych 
športovcov, od dizajnu až po špšpeciálne 
funkcie s jednoduchým ovláovládaním. 
Remienok majú z odolnelnej plastovej 
hmoty a monochromomatický displej odolá 
aj drsnému zaobchbchádzaniu. Ovládanie 
je typické pre Te TomTom, čo znamená, že 
displej nie jee je dotykový, ale na ovláda-
nie je vyčvyčlenená špeciálna plocha, so
štyrmyrmi tlačidlami. Remienky sú vyme-
nitniteľné a k dispozícii v rôznych farbách 
a vea veľkostiach. Hodinky sú samozrejme 
vodotesnéotesné. Ovládanie chce trošku zvyku, 
ale dá sa naň pomaň pomerne rýchlo zvyknúť. 
Táto verzia hodiniek je vek je vybavená aj 
hudobným prehrávačom a do m a do hodiniek si
ľahko prenesiete hudbu z počítača aleača alebo 
iTunes. Hudba sa na cvičenie nepochyb-b
ne hodí a v hodinkách je priestor pre 500 
skladieb (3 GB priestoru). Vopred nahratá 
hudba v hodinkách je vhodná hlavne

behanie (Ministry of Sound). Neod-na b
sliteľnou výbavou je systém na mera-mys
tepovej frekvencie, ten je naozaj veľmi nie t
ný. Hodinky sú vhodné aj na použi-presn
očas celého dňa. Ak ich neustále tie po
te, zobrazujú vám údaje o krokoch, nosít
vne strávenom čase a o spálených aktívn

iách. Môžete si pritom stanoviť kalóri
a sledovať svoj progres. Vo výbave ciele a

GPS prijímač, a tak hodinky vedia je aj G
denej vzdialenosti a rýchlosti, bezo prejd
eného smartfónu. TomTom runnerpripoje

ožňujú trénovať v režimoch beh, 2, umo
l, plávanie, posilňovňa a bežecký bicykel

k ich máte na sebe aj počas noci, pás. Ak
menávajú dĺžku spánku. Ovládanie zaznam
upné aj v češtine. Výborná je výdržje dostu

ak budete používať len za-batérie, 
návanie aktivity, hodinky vydržia znamen

na batériu 3 týždne. So zapnutým GPS na batér
len 11 hodín + prehrávanie hudby, len 5 n 11 hod
hodín. Cena smarthodiniek určených pre 
aktívny šport je od 159 eur, bez doplnkov.

ASUS ZenWatch 2, 
ú veľkým lákadlom pre fanúšikov technológií, hlavne sú ve

a cene. Vyzerajú výborne, a to aj napriek tomu, že vďaka cen
orcový displej. V móde sú okrúhle ciferníky, majú štvorco

od ASUS-u vyzerá dobre. Konštrukcia okolo avšak dizajn od A
kovu, výnimkou je zadný kryt, ktorý je displeja je celá z kov

nej pôsobivo vyzerá hrubší rám okolo z plastu. Trošku menej p
y veľmi tenké, avšak nemajú displeja. Inak sú hodinky ve

hodiniek sa nachádza jednosnímač tepu. V pravej stene hod
ho je možné zapnúť displej fyzické tlačidlo, pomocou ktorého j

likácií. Remienok je v drahšej alebo sa prepnúť do rozhrania aplik
pracovaný. Hodinky poháňa procesor Snapdragon verzii kožený a veľmi dobre sprac

eračná pamäť RAM s veľkosťou 512 MB. Vnútorné 400 s taktom 1,2 GHZ a operač
ej má 1,63”  a je plne dotykový, s rozlíšením 320 × 320 px. úložisko je 4 GB. Displej m

dna menšia, o niečo lacnejšia verzia s 1,45” displejom a rozlí-K dispozícii je aj jedna
0 px. Hodinky disponujú 6-smerovým senzorom pohybu a rátajú šením 230 × 320 px

ejdených krokov. ZenWatch 2 ponúkajú tie isté funkcie, ako Huawei aj počet prejde
za polovičnú cenu. Nemajú však snímač tepu, a taký efektný dizajn ako Watch, za p

awei. Výdrž na jedno nabitie je 24 až 36 hodín. Záleží na používaní a na cel-Huawe
kovej aktivite. Cena ZenWatch 2 začína na 180 eurách.kov
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 ŠPORTOVÝ 
NÁRAMOK GEAR 
FIT2 PONÚKA VO 
SVOJEJ VYNOVENEJ 
VERZII PRIPOJENIE 
NA GPS, VNÚTORNÚ 
KAPACITU PAMÄTE 
4 GB A KRYTIE IP68, 
VĎAKA KTOREJ JE 
ODOLNÝ PROTI 
PRACHU A VODE.

Jeho hlavné použitie 
je pri športe a aktív-
nom spôsobe života, 

ale dobre sa uplatní aj 
v každodennom živote. 
Prirodzene, okrem iného
zobrazuje čas, dátum,
ďalej prichádzajúce SMS, 
správy z Facebooku 
a iných sociálnych sietí. 
Softvérový ciferník si 
môžete prispôsobiť pod-
ľa svojich požiadaviek 
– môžu to byť analógové 
hodiny, ale aj efektný

digitálny ciferník so 
zobrazovaním 

športových
údajov

v spodnom rohu. 
Náramok Gear Fit2 je
tak štýlovým doplnkom 
a zároveň aj fi tnes tréne-
rom, ktorý môže posilniť 
už existujúce cvičebné 
postupy a prepojiť tré-
ning so zábavou.

Fitnes náramok
Samsung Gear Fit2 má 
vo výbave aj senzor 
pulznej frekvencie,
takže poskytuje ďalšie 
informácie o priebehu 
cvičenia a nameraných 
hodnotách. Používateľ 
tak spolu s hodnotami 
z GPS získava okamžitú 
spätnú väzbu priamo pri 
vykonávaní tréningu. 

Batéria s kapacitou
200 mAh vydrží na 3 dni 
používania. Náramok sa
dobíja pomocou dodá-
vanej dokovacej stanice.
Pri vložení hodiniek 
do dokovacej stanice sa 
zobrazí údaj o ostávajú-
cej kapacite a hodinky 
môžu slúžiť aj ako budík. 
Hodinky je možné vložiť
do dokovacej stanice bez 
ohľadu na ich orientáciu. 
Nabíjanie prázdnej baté-
rie trvá asi 3 hodiny. 

S telefónom je nára-
mok spojený pomocou
Bluetooth pripojenia. 
Náramok je možné 

prepojiť s ľubovoľným 
telefónom s operačným 
systémom Android 4.4, 
najlepšie prepojenie 
je možné dosiahnuť
s telefónmi Samsung 

Galaxy. S hodinkami
dostávate aj základnú 
aplikačnú výbavu ako
je napr. budík, kalendár, 
hudobný prehrávač 
alebo záznam vypitej 
kávy a vody. Veľmi dobe 
sa uplatní 24 hodinový 
záznam činnosti, ktorý
vám v prehľadnej podo-
be ukáže ako ste prežili 
deň a čo by ste mali
zlepšiť.

S funkciou Auto Acti-
vity Tracking sa niektoré 
aktivity rozpoznajú 
automaticky. Stačí sa
dať do behu, chôdze, 
jazdy na bicykli alebo 
cvičenia na posilňova-
cích strojoch. Nemusíte
teda manuálne nič 
nastavovať. Po skončení 
aktivity vás hodinky
budú informovať o jeho 
výsledku. To je veľmi 
príjemné a pohodlné.

Všetky informácie 
potom vidíte v prehľad-
nej podobe v aplikácii 
S Health. Tu si môžete 
pozrieť históriu vašich 
výkonov po jednotli-
vých dňoch vrátane 
grafov.

Pokiaľ s náramkom
Gear Fit2 aj spíte, budete 
mať informáciu o kvalite
spánku a jeho dĺžke. 

Fitnes náramok Sam-
sung Gear Fit2 umožňuje
výmenu náramkov, kúpiť 
si ich môžete v čiernej,
modrej a ružovej farbe.
Pripevňovací mechaniz-
mus zabraňuje náhodné-
mu strateniu hodiniek. 

Cena hodiniek: 189 €

VÁŠ SPOLOČNÍK
PRI ŠPORTE 

Náramok 
Samsung Gear Fit2

ť ľ ľ ý

HLAVNÉ VÝHODY 
NÁRAMKU GEAR FIT2:

• Ergonomický, 
elegantný a štíhly 
dizajn,
pohodlný na nosenie

• Zakrivený Super 
AMOLED displej 
s vysokým rozlíšením

• Vstavaná GPS 
navigácia a senzor 
pulznej frekvencie

• Jednoduchý prenos 
dát o cvičení medzi 
aplikáciou Samsung
S Health a ďalšími
fi tnes aplikáciami

• Funkcia Step 
 Challenges umožňu-
je vzájomné súpere-
nie s priateľmi.

• Náramok slúži ako 
hudobný prehrávač, 
svoj mobil teda 
môžete nechať doma

Snímač tepovej frekvencie 
je v zadnej časti ciferníka

Takto sa nabíja náramok 
Gear Fit2

Celé ovládacie 
prostredie 
hodiniek je 
aj v slovenčine

Sumárne výsledky 
získate z aplikácie 
S Health
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POISTENIE ELEKTRONIKY 
na dovolenke

VEĽKÁ TÉMA: LETO
+ + + + + + + + + + + + + + + +
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TIPY NA CESTY

TOP APLIKÁCIE

V DNEŠNEJ DOBE SLÚŽI MOBILNÝ 
TELEFÓN NA CESTÁCH AKO PRAKTICKÝ 
POMOCNÍK, KTORÝ ZJEDNODUŠUJE 
CELÝ RAD BEŽNÝCH ÚLOH. SMARTFÓNY 
NAVYŠE ROZŠIRUJÚ MOŽNOSTI 
V PODOBE UŽITOČNÝCH MOBILNÝCH 
APLIKÁCIÍ, KTORÉ SPRÍJEMŇUJÚ 
CESTOVANIE A ODĽAHČUJÚ BATOH. 
TERAZ UŽ NIE JE NUTNÉ SO SEBOU 
NOSIŤ VEĽKÉ MAPY, SAMOSTATNÚ 
NAVIGÁCIU ALEBO CESTOVNÉ 
PORIADKY. A VĎAKA KVALITNEJŠÍM 
TECHNOLÓGIÁM SMARTFÓNY CELKOM 
ÚSPEŠNE NAHRADZUJÚ KLASICKÉ 
FOTOAPARÁTY A KAMERY. TAK AKO 
KAŽDÉ ELEKTRONICKÉ ZARIADENIE 
MÁ VŠAK I MOBIL SVOJU ŽIVOTNOSŤ. 
BATÉRIA NEVYDRŽÍ VEČNE, SMARTFÓN 
JE ZÁVISLÝ NA ELEKTRICKOM ZDROJI 
A V ZAHRANIČÍ SA BEZ ROAMINGU 
NEDOVOLÁTE.

5 tipov, 
NA ČO SI DAŤ 

S MOBILOM NA CESTÁCH 

POZOR

ONDREJ  MACKO

Aplikácie, ktoré sa oplatia

Dostatok energie je pre smartfón podstatný, hlavne ak si 

1
tfónu nainštalujete celý rad aplikácií, ktoré sú na cestova-

11
yhnutné a aj sa na ne spoliehate. S mobilnými aplikáciami 

11e podľa medzinárodného prieskumu približne 35 hodín 11e, čo je viac ako jednu hodinu denne. Svoje zastúpenie tu 11aplikácie pre cestovanie. Napríklad medzi 15 najlepšími 11ami pre platformu Android na Google Play sa umiestnila11ná aplikácia 11 Waze. V TOP 3 najpredávanejších aplikáciách
ájdeme11 Flightradar24, ktorý monitoruje lety po celom 
eálnom čase. Základom pre cestovateľov je tiež aplikácia 11g.com11 , ktorá uľahčuje vyhľadávanie a rezerváciu hotelov. 

ý je aj 11 TripAdvisor, ktorý aj vďaka viac ako 225 miliónom 
ní umožňuje nájsť tie najlepšie reštaurácie, hotely, ale 11šie ceny leteniek. Vyhľadávanie autobusového, vlakové-11D spojenia ponúka 11 Pubtran, existuje tiež elektronický

cestovný sprievodca európskymi veľkomestami pod názvom 11
Tripomatic, ktorý umožňuje naplánovať trasu deň po dni.

26
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TIPY NA CESTY

5

2 3
4

Dátový roaming je dobrý sluha, ale zlý 
pán (ak ho nemáme)

j bez nutnosti pripojenia k internetu, 2ých, pri ktorých je závislosť na dátach 2ičí je však mobilný internet drahší, ide-2alíčky. Prípadne Wi-Fi pripojenie napr. 2ernet môžete používať priamo pri vašom 2ne a je to teda to najlepšie riešenie. Pozor 2mo krajín Európskej únie, to by mohlo byť 2m drahé.2Po prekročení hraníc si určite dajte pozor na automatické nastave-2
nie internetových dát v telefóne. Ak máte toto spojenie aktívne, môže 
vám operátor účtovať roamingové príplatky.

PRAJEME VÁM PRÍJEMNÚ DOVOLENKU A VERÍME, ŽE SI AJ S VAŠÍM MOBILNÝM MILÁČIKOM UŽIJETE PRÍJEMNÉ CHVÍLE 

ZOPAKUJME SI ODPORÚČANÉ TIPY 
PRI CESTE NA DOVOLENKU: 

1. NAINŠTALUJTE SI VHODNÉ APLIKÁCIE EŠTE 
DOMA

2. SKONTROLUJTE SI MOŽNOSŤ POUŽITIA 
ROAMINGU NA LINKE OPERÁTORA 
A AKTIVUJTE SI DÁTOVÉ BALÍČKY

3. FOTKY A DOKUMENTY SI NECHAJTE 
UKLADAŤ DO CLOUDU

4. V LIETADLE SA RIAĎTE POKYNMI 
PALUBNÉHO PERSONÁLU A NEOHROZUJTE 
SEBA A OSTATNÝCH CESTUJÚCICH

5. VYBERTE SI VHODNÚ EXTERNÚ NABÍJAČKU 
PRE VÁŠ SMARTFÓN A INÉ ZARIADENIA

Ukladajte fotografi e a dokumenty 
do cloudu

ačom či notebookom aj 3videlne zálohovať dáta.3mobil plne spoliehate 3é dokumenty ako sú napr. 3vania, elektronické cestov-3a by vás mohla mrzieť. 3všetkými situáciami, teda 3a vám smartfón stratí, nie-3
utopí v morskej vode. To 

3
isté platí aj pre fotografi e, o ktoré by sme neradi prišli. 

3
Ochranu a zálohovanie tak poskytujú online úložiská 

dát, tzv. cloudy. Do cloudu sa dostanete odkiaľkoľvek
a kedykoľvek, kde je prístup na internet. Ponúkajú rôznu
kapacitu, veľmi často sú zadarmo. Celý rad z nich sa dá 
dosiahnuť cez aplikácie a dostupné sú pre všetky plat-
formy smartfónov ako je Android, iOS, ale aj Windows 
Phone. Populárny je cloudový systém napr. Dropbox,
Google Drive alebo Onbo OneDrive.

Elektromagnetické vlny mobilov 
môžu skomplikovať let

lá, napr. pri cestovaní lietad-4a z hľadiska bezpečnosti 4mobil funguje hlavne ako 4tického vysielania, pokiaľ je 4rístroje v lietadle. Tomu-4ktoré chránia palubné 4ičiek elektromagnetických 4činné. Správne fungovanie 4vé hlavne pri vzlete, pristátí 4
ploche, keď stroj neriadi au-l h k ď t j i di

444
topilot, ale ľudská posádka. Zatiaľ čo staršie typy mobilov 

44
musia byť úplne vypnuté po celú dobu letu, novšie smart-
fóny majú už funkciu letového režimu, ktorý zabraňuje 
rušeniu palubných systémov a zároveň necháva niektoré 
funkcie v mobile čiastočne aktívne.

Dostatok energie zaistí prenosný zdroj

Dôležité je tiež zaistiť mobilnému telefónu dostatok energie, aby 

55
u cestovania. Ak máte dostupnú 

55
lefónu jednoduché. Do zahraničia si 

55r pre rôzne typy zásuviek. Štandar-55sa môžu od tých slovenských líšiť, 55mci Európy. Pri cestovaní automo-55pomocou autonabíjačky, ktorá však 55ou vybavenia auta a je lepšie si ju 55e sú preto externé batérie – power-55p k elektrickej sieti a majú podobu 55ja napr. vo forme smartfónu. 55u hmotnosťou rádovo v desiatkach 55kapacitou podľa výberu. Bežný 55krát. Energiu dodávajú pomocou 55ktorom a sú teda vhodné pre mobil-55pre tablety, hudobné prehrávače, 55
fotoaparáty.

55
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INTELIGENTNÝ ČREPNÍK, KTORÝ SA POSTARÁ
O VAŠE RASTLINY 
PARROT POT
Odchádzate na dovolenku a nemá sa kto postarať o vaše rastliny? Nevadí! Na 
tieto situácie má riešenie spoločnosť Parrot s inteligentným črepníkom t POT.TT

Črepník POT, ponúkne vašim rastlinám závlahu bez toho, aby ste vy museli niečo 
robiť. Samozrejme, okrem toho, že treba dopĺňať vodu do zásobníka v črepníku 
s objemom až 2,2 litra. S črepníkom sa spojíte pomocou smartfónu, cez Blueto-
oth s aplikáciou Flower Power, kde nájdete databázu 8000 rastlín. Vašu rastlinu 
v aplikácii vyhľadáte a črepník sa postará o pravidelnú závlahu vďaka prepracova-
nému systému zavlažovania. Navyše, obsahuje viacero senzorov, ako napr. senzor 
intenzity svetla, obsahu hnojiva, úrovne vlhkosti a teploty, aj tej v miestnosti. 
Objem vody v črepníku, by mal vydržať na týždeň závlahy. Avšak, môže to byť aj 
viac v závislosti na rastline alebo aktivácii úsporného režimu, keď môže dosiah-
nuť dobu dvoch až troch týždňov. Cena črepníka sa pohybuje do 100 eur.

INTELIGENTNÉ HODINKY PRE DETI 
XIAOMI MI BUNNY

h detí, s ktorým budete vždy vedieť, kde sa vašeOsobný strážca vašich
ajú. Hodinky sú dizajnované tak, aby si ich detiratolesti nachádza
ážali im. Farebné vyhotovenia sú modrá a ružo-obľúbili a nepreká
hujú pozičné systémy GPS a GLONASS, navyševá. Mi Bunny obsah
gnál, signál zo základňovej stanice a gravitačnývyužívajú aj Wi-Fi sig
si rodič určí zónu alebo trasu, po ktorej sa môžesenzor. V aplikácii s
k z vymedzenej zóny vyjde, budete o tom ihneď dieťa pohybovať. Ak

na vašom smartfóne. Hodinky disponujú aj SOSinformovaní n
ad núdze. Ak ho dieťa stlačí, odošle GPS polohutlačidlom pre prípa
ový záznam. Vďaka tomu viete vaše dieťa ihneď a 7-sekundový hlaso
dinkách je špeciálna SIM karta, pomocou ktorejlokalizovať. V hod
žnosť zavolania na jedno predvolené číslo alebofungujú a je tu aj mož
práv na hodinkách. Zaznamenávajú aj to, koľkočítania krátkych sp
de. Hodinky sú z plastu, so silikónovým remien-krokov dieťa prejd
ový, maticový LED displej a batéria s kapacitoukom. Majú bodo

ží na 6 dní prevádzky. Zakúpiť sa dajú od 40 eur.300 mAh vydrž

MINI ODOLNÁ KLÁVESNICA PRE KAŽDÚ PRÍLEŽITOSŤ 
LOGITECH KEYS TO GO
Štíhla, ľahká, odolná, so stojančekom na smartfón, to je Logitech Keys To Go. Kom-
patibilná so všetkými zariadeniami Android, Windows a iOS. S touto klávesnicou 
sa stáva smartfón minipočítačom a v prípade núdze môžete pohodlne napísať 
potrebný text alebo vytvoriť tabuľku. Klávesnica sa spája so smartfónom cez Blue-
tooth. Vďaka kompaktným rozmerom sa zmestí do kabelky, príručnej či plážovej
tašky bez toho, aby vám zaberala veľa priestoru či váhy. Klávesnica je čiastočne 
odolná, potiahnutá tkaninou FabricSkin, ktorá odpudzuje vodu, a tak prípadné
obliatie nebude problémom. Výborná je na použitie doma i vonku. Klávesy sú 
optimálne rozložené a písanie pohodlné, ponúka aj vrchný rad s klávesovými 
skratkami pre OS Android a Windows. V balení nájdete aj skladací stojan pre vaše 
zariadenie. Batéria klávesnice je vstavaná, nabíjateľná a vydrží cca 3 mesiace. 
Cena klávesnice sa pohybuje od 62 eur.
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DYNAMO NA BICYKEL, 
KTORÉ VÁM NABIJE SMARTFÓN

BIKE CHARGE DYNAMO
Ste vášniví športovci a trávite na bicykli veľa času? BikeCharge-

Dynamo bude pre vás ako stvorené. Ide v podstate o „klasické“ 
dynamo, ktoré má niekoľko doplnkov. BikeCharge má vstavané ajaj

LED svetlo, biele v prednej časti a červené v zadnej časti. Avšavšak,
podstatou zariadenia je vytváranie energie vlastným pohybobom a
výroba konštantného napätia 5 V. Pomocou neho cez štandndardný
USB port nabijete mobilný telefón alebo iné prenosné zarariadenie.
Na nabíjanie je potrebné vyvinúť rýchlosť aspoň 5 km/m/hod, čo by

nemal byť problém. Batériu s kapacitou 1100 mAh, pomomocou ktorej
to funguje, nabije dynamo za dve až tri hodiny jazdazdy. Dynamo sa

inštaluje na predné koleso a káblový vypínač osvetletlenia umiestnite
podľa uváženia. LED osvetlenie má príkon 1 WW a predné svetlo je

uhlovo nastaviteľné pomocou šošovky. Objedndnať sa dá od výrobcu
TigraSpoport za cenu 124,90 eura.t

MINIPROJEKTOR VHODNÝ NA CESTY
PHILIPS PICOPIX PPX3614TV
Aj na dovolenke sa môže hodiť výkonný projektor, s ktorým si večer 
urobíte vlastné domáce kino. PicoPix je plne sebestačný LED projek-x

tor, vhodný na cestovanie a na okamžité použitie, vďaka vstavanej 
batérii. Nepotrebujete tak ihneď hľadať zdroj energie. Pripravený ob-
sah spustíte pomocou touchpadu z internej pamäte 4 GB alebo z USB
kľúča, či pamäťovej karty. Operačný systém projektora je Android a
má podporu DLNA, čiže prehráte obsah aj z tabletov a smartfónov. 
Predinštalovaný prehliadač prehrá, po pripojení k Wi-Fi, aj videá
z YouTube. Okrem tohto, disponuje aj vstavaným prijímačom digi-
tálnej TV. Projektor dokáže zobraziť obraz s uhlopriečkou až 3 metre 
a prehráva takmer všetky videoformáty. Disponuje množstvom 
vstupov a výstupov, vrátane HDMI, VGA atď. LED dióda s vysokou 
svietivosťou má výbornú výdrž, až 30 000 hodín prehrávania. Cena
miniprojektora  je adekvátna k výkonu, v sume 550 eur.

CHUTNÉ PRESSO, KDEKOĽVEK NA CESTÁCH 
V POHODLÍ AUTA
HANDPRESSO
Handpresso, to je stroj, ktorý by určite vo vavašom aute, cestou na
dovolenku, nemal chýbať. Samozrejme, akak ste milovníkmi dobrej
kávy. Tento stroj vám po zapojení do otvotvoru cigaretového zapaľova-
ča v aute pripraví originálne a chutnéné presso. Predsa nebudete piť 
neidentifi kovateľný nápoj z téglika na na a pumpumpe. Cestovný kávovar vám
nezaberie viac miesta ako klasickáká termoskka aa a prp itom si vychutnáte 
čerstvú kávu s bohatou penou, au, a to kdekoľvek. Rozmezmery sú 22 × 10 ×
10 cm a hmotnosť 880 g. Pressssomat má zásobník na 53 mlml vovody, ktorú 
pod tlakom 16 barov pretlačačí cez mletú kávu. Do troch minút si i taktak
vychutnávate obľúbenú, la, lahodnú kávu v pohodlí auta. To všetko bez
kompromisov, ďaleko odod nekvality na väčšine čerpacích staníc. Alebo 
jednoducho povedanéné, „kaviareň máte stále so sebou“.
Cena pressomatu je je 160 eur.



APLIKÁCIE NA ÚPRAVU FOTOGRAFIÍ

Úprava 
fotografi í 
V SMARTFÓNE A TABLETE

NAJLEPŠÍ FOTOAPARÁT JE TEN, 
KTORÝ MÁME STÁLE PRI SEBE. 
TAKŽE, VO VÄČŠINE PRÍPADOV IDE 
O FOTOAPARÁT V SMARTFÓNE. TEN 
MÁME NAOZAJ TAKMER NEUSTÁLE 
PRI SEBE. KVALITA FOTOAPARÁTOV 
V MODERNÝCH SMARTFÓNOCH JE 
NA VYSOKEJ ÚROVNI, V PODSTATE 
NAHRÁDZAJÚ LACNEJŠIE KOMPAKTY. 
VYTVORIŤ FOTOGRAFIU PROBLÉM 
NIE JE, KVALITA VŠAK NEMUSÍ BYŤ 
NAJVYŠŠIA. 
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sasasasasasasasasaasasaaaaaa vvvvvvvvvvvv dddddddddddddddetetetetetteeteteetete aiaiaiaiaiaiiaiaiaiiiaailolololololooloololochchchchchchchhchchccchcchhh,, , ,,, ktktkktktkktkkktkkktkktktktktororororororororororroorééééééééééé é ééé mámámámámámámáámámámmmmámmmmmmmmmm kkkkkkkkkkkkkkkkkažažaažažažžažažažažžažažažaaaažža dádádádádááádádádádádádá iiiiiiiiiiiiiiinénénénnénénénénénénénénénnénnnnnnné aaaaaa jjededi-i-
nenenenennnnnnečnčnččnčnčnčnčnčnčnčččné.é.ééé.é.ééé.é.



APLIKÁCIE NA ÚPRAVU FOTOGRAFIÍ

SNAPSEED 
Skvk elá aplikácia oa d Gd ooglu na úpravuav  
fototiek na vysokej úrovni. Lokalizácia 
je je sloslovenve ská, čiže sa v nej nestratí ani
jazjazykoykovovo nezn nalý používateľ. NNa výber 
je je z mz množnožstvstva úúprav, od jednodduchých 
s vs všemšemožnožnýmiýý  zaujímavými fi ltrami, až 
po po krekr atítívnevne úpravy ny a vyššej úrovni. 
AplAplikáikáciacia ihihneďneď pop  otvorení ponúkkú ne vsttup p
do do vašej ej galgalériérie fe fotootogragrafi ífi í aa obrbrrázkázkov.ov NoNo 
ak kak otvotvotvoríoríte te t možmožmožmožnosnosn ti,ti, mámámáte te tet možmožmmožnosnosť vť vvvložložiť iťť
fottogrogrografi afi afi e ze ze nininiektektektek oréoréorého ho hoho vášvášvášvášho ho ho h clocloclouduuduuduu . . 
Z úZ úpraprav sv sú tú tú ttu vu vu vu eľmeľmeľmi oi oi obľúľúbľúľ benbenbenbené Hé Hé Hé HDR DR DR DR scéscéscéscény,ny,ny,ny 
efeefektykty rorozoszostretreniania, r, rôznôznô e oe orámrámrámrámovaovaovaovanianianiania t, t, t, tó-ó-ó-ó-
novnovnovnovo ý ký ký kontontonn rasrast,t, no no necnechýbhýbba va vveľkeľkké mé mé množnožožnožstvstvstvooo 
fi lfi lfilfilfi trotrotrotrov sv sv ss ďaďďaď lšílšílším ddm dolalolaolal ďovďovďovvďo aníaníían m.m. VýbVýbVýbV ornornorným ýýmým 
násnásnásnástrotrotrrojomjomomom jejejee štštštšteteeteeteet c sc sc sc s jejejejemnýmnýmnýmným am amm dedeed taitailnýlným m 
doldoldoldolddd adeadea nímním exexpozpozícicie, ee tepteptept plotlotlotloty ay ay ay a sýsýsýsýtostostostosti.ti.ti.ti.
SprSprprSprprSprSprSprS ávnávnvnávávávávnávná ej ej ejejej aplaplaplaplap ikáikáiikáikáciiciciiiicii nananan úpúpúppravrava y ffy ffotootootootogragragragrafi ífiífifi í
nemnemnemnemnemnemnemnemôžeôžeôžeôžeôžeôžeôžeôže chchchchchhchchýbaýbababaýýý ť oť oť oť ootáčtáčáčtáčtáčá anianianiiania e ve vvšetšetšetšetkýmkýmkýmkými si si si smermermermermi mi mi m
a oa oa oa oa oa oorezrezrezrrezrerezr ávaávaáávaávaávaaninienienien e do fofoooooformármármrmrmrmrrmármám tovtovtovtovtovo 3:3:3 2/42/42/42//4:3/:3/:33/33 5:45:445 /7:/7:/7:/7:7 5/15/15/15/16:96:96:96:96 ..
VhoVhoVhohoVhoVhohooVV dnýdnýdnýdnýndnýdndnýdný jejejeejejejj ajajajjajjajaajaaj dededededededed taiitaitaitatttailnýýlnýlnýlný vývývývýberberberber zzzz obrobrobrobrázkázkázkázka aa a aa nánánná--
slesleesleslesleslslesless es dnédnédnédnéédnédnédnédné nanannananaanaaaaaaaaanastastastastatastastastastastaastastast venvevvenennvenvvenvenvenv ieieieieieieieieie sýtsýtsýtsýtsýtsýtsýýsýsýtý ostostostostss i, i, ii, i, jasjasjasjasaa u au au au a kokokontrntrntrtrt astaststts uuuu
konkonkonkonkokonkononkonkk krékrékrékréékrékrétnetnetnetnetnetneeneneho ho hohoho ho hohho bodbodbodbodboddboddbodbodbodb u. u. uu. u.u.uu. u. VV pVV pV pV pV pVV pV pponuonuonuoonuonunuo kekekekekekekkk jejeejejejj ajajajaajajajaj vinvinvinvinvinvinvv etáetetáetáeetát ciaiciacia, , 
čižčižčižčižižžčižččižčižižčižčižčižč e se se se se se se ee se stmamatmatmattmavenvennvenvenvenvenie ie ieieie obrobrobrobrobrobrbrrbrbrb ázkázkázkázkázkázkázázkázkzzz a za za za za za zaa vovoovovvvovv nkankankankan jšejšejšejšeejšej sj sj sj sj sj sj stratratratratrtrany,nynyyy
alealealealealealealelaleealeee ajajajajajjajajajajaj zzzzzzzzzzzz vnúvnúvnúvnúvnúvnúnvnvnnvnn tortortorttorttot nejnejnejnenejjnejnejejnejj TTTTT. TT. T. T. Tranranranrannranranrr sfosfofsfosfofsfoooormááármámármármármármármáárm ciaiaciaciaciaiiaciaciaciaciaciacia, a, aaa, a, a, a, aa, utottutoutoutout -
matmatmatmatmatmmatmatmmmmatmaatmatmattm iicickickickickii kii kickc é dé dé dé ddé ddé dé ddolaolaolaolaolaolaolaaolaollo dendendendendendendendendddendenieieieiie ieieieiee a za za za za zvýrvýrvýrvýrvýrý aznaznaznaznznaznnznnenienienienienieneneniien e de de de de de dee etaetaetaetaetaetataetaailoiloiloliloiloiloiloiloilov v v v v
taktakktakktaktaktaktakt ktaktaktaktakaka tietietietietietieitieitiettietietietitiež nž nž nž nž nž nnž nnž nž nnž nnechechechechechechechechechechechechhhechýbaýbaýbaýbaýbaýbaýbaýbaýbaýbýbbýbaaý PP. P. P. P. P. P. PPPPPo úo úo úo úo úo úo úúúo úo úo úo úprapraprpraprapraprapraprpr ve ve ve ve vvevveeee je jje je je ej možmožmožmožžmmožmožmožmožmožm žné nénénéné né né néné nééé
fofotfofotfotffofffotfffotffotfotfotfofotfotfotff ku ku kku kkkukukuku ihnihnihnihihnihnhnihnihhnnneď ďeď eď eď eďďeďeďeď eďeď zdizdizdizdizdzdizdizdzdzd eľaeľaeľaeľaľaeľaeľaeľaeeľaaaaať nť nť nnťť nnť nť nnť nť nť ť nť a sa sa saa sa saa sa ssa sa ociociocociociociociocioo álnálnálnálnálnnálná e see se se see sietietiettietiette ae ae ae ae ae ae ae e leblebleblebleblebbbbbblebbbblebbbbblebebbooooooooooooooooo oo ooo
dodddo dodo doddo do do e-me-me-me-mme-me me me-e-mailailailiiaililailu au au au au au a popopopoppopopop dd. d. d.d.d. AplAplAplAplA lAplApllpApAp ikáikáikáikákáikáikákáikákáááááciaciaciaciaciaciaciaciaciaccia jejejejejejejejeeje nanananannaaanan rýrýrýrýrýrýýýýchlchlchlchlchlh u, u, u, u, ,, alealealealealealea ea ee  
aj aj aj aj jjjaj aj ajajajaajajaaj detdetdetdetdetdetdetdetd tdetdetdetdetdetdddetailaililaililailailailailaililailailaila lnúnúnú núúúnú nú únú núnú úprúúprúúpúprúprúpúprúú avuavuavuavuavuavuavavvv fofofofofooootogtogtogoggtotoggrafirarafirafirafirafirafirafiraafifirafirafira í í ííí íí íí íííííí výbvýbvýbvýbvýbvýbvýbvýbvýbvýbvýbbvý ornornornornorrnornoornorná. áááááá. áá.

INSTAGRAM 
Instagram nie je len sociálna sieť na zdieľa-
nie fotografi í s priateľmi, ale aj „úložisko“ 
pre vaše fotografi e a zárovveň aplikácia
na úpravu fotogo rafir  í. Základnád  a najčastej-
šie používaná úprava sú fi ltre, ktorých je tu
dostatok k a dokáok žu ž dať vašejj fotografi i iný,
zaujímavea jšíjší náádycdych. h Preesnesn tat ký,k  pod akým 
chcete fotkuk prrezeezentontovaťvať prpriatiateľoeľom. m No ak 
mátá e záujáu em,m, mômôžetžete se siahia nuťnuť ajaj popo nán -
strrojoch. Tiie pe onúnúknuknu klklasiasickéké úpúpravravy ky kon-on-
trattrastustu, j, jasuasu, s, sýtoýtostist faarieieb ab a štštrukruktúrú y fy fotooto-
gragrag fi ífi í. N. Nechechýbaýba anani ri rozoozostrstrenienie, e, zaozaostrstrenienie, e, 
zvýzvýzvýzvýrazrazr nennenieie tietieňovňov aa vinvinetaetaa –– stmstmaveavenienie
fotfotfotfotiekiekekk z z z vonvov kajjšejšej ststranrany. y. To To TT fotfotogrog afi i ddodáodá 
živživot.ot. V V tejtejjto to socsociáliálnejnejnejj sisisisietieti spojej nej s ta-a
koukoukouto tototo vymvymvymvymožeožeožežoženosnosn ťouťou sisi mômôžetžete fffe fotootootootogragragragrafiufiufi ufiu
vcevcelkulku popohodhodhodlnelnelne upuppravravovao ť. Instagram 
má má má m mnomnomnožstžstvovo dopdoplnklnklnknkov ov ov ov na na na na stistis ahnahnh utiutie, e, aleale 
na na a úprúprúprúpravuavuavuavu fofofofotogtogtoggrafirafií í sa sa a jedj djedjednoznoznoznoznačnačnačnačne nenene hodhodhoddííí
LayLayLayL OutOututut. T. TTTententento do do do oploploploplop noknoknon jejejeej nanann vyvyvyyt át átvátvátvátvát raranranr ieie 
fotfotfotfo okookookookolážlážlážáží, í, í, , čižčižižčižčiže se ssee pojpojpojjojenienienienie ve ve ve viaciaciaciacerýerýerýerých ch c fotfotiekiek
do do doododod jedjedjedjedjeddednéhhnéhnéhnéné o oo oo oo obrábrábrábráázkazkaakzka s s možmožmožnosnosnosťouťouťouťouť zrzrzrzrz kadkadkadkad--
lovlovlovlovéhoéhoéhoéhoh ototototááčaáčaáčaáčanianianiaa, z, zmenmenmenm y vy vy vy veľkeľkeľkeľkostostostosti ai ai ai a popozíczícz ieie
obrobrb ázkázzkkov.ov.oo

PHOTODIRECTOR 
Táto aplikácia patrí medzi tie „všenás-
trojové“ aplikácie na úpravu fotografi í
v smartfóne a tablete. Je tu neskutočné 
množstvo nástrojov a rozšírení na úpravu
fotografi í. Aplikácia nie je lokalizovaná pre 
Slovensko, to však veľmi nevadí. Prostredie 
je dobre zladené a ovládanie je jednoduché. 
Po otvoreení aplikácie sa vám zobrazia tri
možm nosti. Edit - úprava fotografi í, ktorá
vásá ihhneď preneen sie do galérie na výber
obrobrázkázka. Druuhá á možnosnosť je ColC lage, to
je je možmožnosť vť ytvytváraáraniania fofotokt oláží,, avavšak 
nienie hohocijcijakýakých.ch. NaNa ststiahiahnutnutieie zdazdarmarma jeje 
v av apliplikáckácii ii veveľké ké mmnožstvo návrhoov pv re 
fottokookolážláže. TieTi súsú obohatené o obrázky 
a ra ra ra ozdozdoo elee né do skuk pín taak, abyy ste ssi vi vybrybraliali 
najnajnajnajblibližšižšie ke k tététémemem vašvašichichc fofotietiek. k. MožMožnosnosti ti
kolkolkolkolážíážíážíáží súsúsúsú láláláláskaskasksk , j, jedledlo, o, cescestovtovovanianannn e, , oslslavyavy, 
živživotnotné mé momeomemeomentyntyntynty m, m, m, módaódaódódaóda aaaaa ddovdddovoleoleoleolenkykynkynkynky T. T. T. retretretretia iaia ia
možmožžnosnosť j jje se sťahťa ovavavvanienienie rôrôrôôznyznyznych ch oráorámovmovovaní 
obrobrázkázkov,ov, scscééén én (vk(vk(( ladladanianie fffotiotitot ek kk dod napnappr. r
kníkníkníkníkn h, hh,h, obrobrobrobrazoazoza v av avv a popopoopopod.)d.)d )d.) a a aa textextextextovtovtovtovýchýchýchých bubububublíblíblb n.n. n.
OpäOpäO ť, ť, aj aj j tu tu je je veľveľkéké mnomnožstžstvo vo komkombinbinnáciácií íí 
a ma ma ma ma ožnožnožnž ostostí, í, í, staastastačíčíčí čí lislilisilistovtovtovtovať ať aťať a va va va vybrybrybrybrať.ať.aťať. VšVšVšV etoettok k
obsobsobsobsah ah ah ah je je je je zadzadzadzadarmarmarmarmo. o.o. KažKažKažKažždýdýdý dý sisi si vybvybvyberierierie, e, e, aj aj aj keďkeďkeďkeď 
tietitieto to ddopdopdoopoplnklnkllnklnky by bby by budúudúdudúudú skskskskôrôr ôrôr prepreprepre nenenenežnežnejšijjšišiie e 

hpohpohpohpohlavlavlavl ieie.ie.e HlHHlHlavnavnavnnáá čá čá časťasťasť, ú, úprapraprava va fotfotogrografi afi afifiííí, í, mámámá má 
výbvýbvýbýbv ornornrnornrnú vú vvvýbaýbaýýbavuvu vu s ms ms množnožnožožstvstvstvstvom om omom násnásnásnástrotrotrotrojovjovjov. .
ZákZákákákladladladlad úpúpúpúpúpúpravravravrav tvtvtvtvoríoríoríorí ororororezáezáezáezávanvanvanvanie,ie,eii ototottotáčaáčaáčaáčaáčáčáčanienienieniei , ,,
vševševšešvšeeš možmožmomožmožné néné né fi lfilfi lfi tretretretrtr ss s doldoldoldoldold aďoaďaďoaďovanvanana ím ím m účiúčiúúčinkunkunkunku, ,, 
autauttauttautomaomaomaomomam ticticticctii ké kéké é vylvylvylvylvylepšepšpšpepšepšenienieninene e, ee, rozrozrozrozzosostostostosttrenrenrenrenennie,ie,ie,, zazaaos-os-
tretretretretrerenieninienien enien , i, i, ii, i, instnstnstnsstafi afiafiafififiafi afia llll,ll,lll kvkvkvkvkkvv lalaladladladdadanianianianian e te te te textextxtxtex u su su su s rôôrôrôrr znznynyznyz mi mi mmi 
štýštýštýštýštýštýtýštštýýlmilmillmilmlm pípípípíppípíp smasmasmasmamm aaaa aa textextextextte tovtovtovtovvoto ýchýchýchchýýchých bubububublííblíblíblíb n. n. n.n NaNaNaNaNN úp-úp-úp-p-púp-
ravravravravravraravravravravravvvu tu tu tu tu tu tu tuu tu tvárvárvárváávárvárárvááávárí jí jí jí jí jí jí jí jjjjje te te te tee ttee ttu du du ddu du du duuuu duu etaetetaetaetett ilnilnilillnlnnnnné vé véé vvé vyhlyhyhlyhlyhlyhly lyh adzadzadzadzadzdzovaovaovaaovvanienienienie 

teštešteštešteštešš etcotcotcotcotcotcotcotcotcotcocot m,mmm,mmm,m,mmmm taktaktaktaktaktataktaktakaktaktietietietietietieiettttitieieieetieeež ož ož ož ož oož oooož oožžž dstdstdstdstdstdstdstdsdsdssdstránránáránáránránránránránnnrá enieenienienenieniniee e čče če čče e erververvrvenýenýýenýenýenýchch ch ch ch očíočíočíočíočočí. .
VynVynVynVynVynVyVynVyny ikaikaikaikakaikakakaakakk júcjúcjúcjúcjúcjúcúcjúcjúccj imim im m im imimm násnásnásnásnásnásnásnásnásná trotrotrotrorottrt ojomjomjomjomjomjjomjomjomm jejeejejejjjjee úpúpúpúpúpúpúpúúúúpúpú ravravrararavravvvravrrr a ka ka ka ka kaa ka ka krivrivrivivrivrivvvviekiekiekiekekieieiiek, , ,,

ktorá mnohým podobným aplikáciám 
chýba. S touto možnosťou sa môžete pohrať 
a skvele doladiť fotku. Často sa stáva, že 
po inej úprave ani nesiahnete. Hneď pri 
krivkách je úprava HDR, stmavenie okolia 
fotografi e, saturácia, nastavenie tónu a vy-
váženie bielej. Je tu aj zrkadlenie fotografi í, 
ktoré je výborné a často sa podarí spraviť 
efekt odrazu, akoby z vody. No možností 
je viac. Pokiaľ chcete upravovať fotky „det-
sky“, je tu taká možnosť s rôznymi efektami 
od výmyslu sveta, cez rámiky, neónové 
písanie na fotku a množstvo scén. To nič 
nemení na tom, že je skvelým pomocníkom 
na úpravu fotografi í, aj keď občas vyskočí 
nejaká tá reklama. V nastaveniach máte 
možnosť fi xne nastaviť veľkosť uložených 
fotiek, predvolené miesto na ukladanie 
a okamžité nastavenie fotky na pozadie 
telefónu. Ak sa chcete priučiť, ako upravo-
vať fotografi e k dokonalosti, je k dispozícii 
seriál videotutoriálov. 
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NESTÍHAM TENTO ROK 

DOVOLENKU, ALE POCHVÁLIŤ 

SA NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH 

NIEČÍM MUSÍM! ADOBE MI V TOM 

POMÔŽE! FOTOMONTÁŽ MOJEJ 

FOTKY S MOROM V POZADÍ BUDE 

VÝBORNÁ.

MÁM NA FOTKE 
VEĽKÉ BRUCHO? NEVADÍ! 

POUŽIJEM „FOTOŠOP„ A HNEĎ 
BUDEM O PÁR KÍL ĽAHŠÍ...



APLIKÁCIE NA ÚPRAVU FOTOGRAFIÍ

PHOTOCOLLAGE 
AkAkoAkAkoAkoAkoAkoAkoAko žžužužužužužuužuž zzzzzzz z z ááánáznáznáznáznáznáznáznázzzvvvuvuvuvuvuuuu popopozpopopopppozpozoznaťnaťnaťnaťnaať iii, i, i, ddedededede
o nno no no náástástástásttrojrojjrojrojrojrojj nannanananaa tvtvtvtvvororborborbuu ku koláláží.ží.íží.ží.í TeTeTeTeTeTeTedadadada da da d
jedjedjedejedjednana nnana na ffforforfformmama,m rôôzzne roozdezdelenllennenl áááá áá
s vs iaci erýerýými mm fototogrogrogrg fiafi afi afi amiamiamiamaami. .. . .. 
ChcChceteet sa popopopopoodeld lddeldeldelliťiťiť iť ť s ps ps ps ps ppriariariariaiateľeľteľeteteľtt ľteľľmimi mimim
na nana na na nn FacFacFFacFaFacebobeboeboeboebookuokukuokuokuokkuuoo ooo o oo ffofotfotfotfotffototogrogrogrogrogrogrogrografifififiafiafi fiafi afiee, e, ee
ktoktoktoktokto éréré rré ststestee vyvyvyyyvyytvttvtvotvotvootvoriririllillli nii ni ni ni a dda dddoovoovoovoovoooov leeennnnl n-
kke??e?ke?ke?e?e NNeNeNeNeNemmusmusmusmusmuusssíííteíteíteí e vkvkvkvkladladadadddaťaťať ať a mmmnononoonon žž--ž--
stvstvstvo fo fo fottotoototoot grgragragraraafiífifiífi ífi í, s, s, s, spprprararavvtvtvtvtetetete pápápápápáp rr r
ffotfotottokookookookokookookook lážlážlážážlážlážlážíííí, í čočočočo bububuuudddu ee je je je je jjeeeddndnoduchch-chh-h-h
šišiešiešie a a a efeefeefeefeefeff ktnktnnnk é.é.é.é.é. NNNNaNa vvvýýýbýbbýv eer r mátmáttteee
zo zo širširširširokéokéokéokék hoho hohoho h sspsppepepektktktrrktraa ga gga eoeomommeomet-et-et-et-
riciricricricickýckkkkýckých úh úh úúh útvatvtvatvatvarrrovovvv, aaa, aaaaalllelele aajj rôrôzôzrôzôznnenenene
srdsrdsrdsrdrdiečiečiečiečie kakaka,ka,kaka obobooblúkúklúkúklúklú yyy,yy,y krurururukrukrk hhyhy hy h aa ppa pa pa odod. 
AAkAk A chcchchchchhceteetete, m, mmmmôôžôžeôžeôžeô tetetete te jededededeednonododdoduchhchucho o oo
vytvyty vororv iť iť iťiťť zauzauujímjímmjímímavúavúavúvúavúú skskladlaladdačkku u
z vz vzz iaiacerých hh h h fofototf tieiekkek. V..  aplikkáciácic ii ji ji jjeeee
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strstrranyyany. EEEfekfekfekt ot ot oživžiživenienia fa fotooto-
gragrafiefi e aa detdetdetttailailailailovov ovovv nanna nan jnejnejnejnej jejejejeje  
výbornrnouuo pompoomôcôckckôcô ouou.ou.ou.ou V VV V ponpopp ukekeukee
nasnastavtaveníeníení máámmm tetetete asiasiiiasiasistestestestestestentantantantantanta ppprpp e 
fotfotky,ky ktktk orýorýý vávááám mm mm mm ôžeôžeôže nanavrho-
vaťvať nonovévé fi lfi lmy,my, kokolážláže ae a ďaďaalšilšiee 
diela vytvárané z vaššich foto-o
grafi í a vidvideí.í. TaTak mk máteáte GaGalérlériu,i
Cloud a ja jednd oduoduchýchý fofotoetoeditditor 
na a jedjednomm mimiestes e.

KAŽDÝ MÔŽE BYŤ 

KRÁSNY, STAČÍ AK POZNÁ 

SPRÁVNU APLIKÁCIU 

NA ÚPRAVU FOTOGRAFIÍ. 

AVŠAK, TREBA SI DÁVAŤ 

POZOR NA OSOBNÉ 

STRETNUTIA 

333333322222222 TOP APLIKÁCIE

AK VEĽA FOTOGRAFUJETE 
SMARTFÓNOM A NEPOUŽÍVATE 

ANI JEDNU Z UVEDENÝCH 
APLIKÁCIÍ, URČITE PO NIEKTOREJ 
Z NICH SIAHNITE A TENTO KROK 
NEOĽUTUJETE. PRÁVE NAOPAK



APLIKÁCIE NA ÚPRAVU FOTOGRAFIÍ

ADOBE 
PHOTOSHOP MIX 

LídLíder er r medmedm zi z aplaplplaplikáikkáciaciaiamimi mi nana na a úúpúprúprúprpp aavuavuavuvu fofofofofofotto-to-o-o-o
gragraggragrgg fi í. V. VV tottotomtmmtomtoo prprípaípaípípapadde ede de iididedeidededede ooooo prop fesfesff ionionnnááálnálná eeee
úprúpúprúprravyavya y, k, k kk, k, ktortortooréé, akak kk tententent nttotoooo pproprorograggragrag m om om om om om ovlávlávlávládddaddate,e,,
budbubudbudbudbuu ú vú vú vvyzyzezeyzeyzeyzezeraťťraťraťťťťťraťať leleleleele špšipšipšipšipšipšišipšie,ee, e, eee aakokokooo sisisisi prp edsedstavavujujetee. 
AplApAplAplApllikikáikáikiká iíciícií sss oznoznznznzzoznačeačeačeačea nímnímmmmmm AAAdA obeobe PhPhotoototot shoshop jp jjjeeee
viaviaviacercero ao a vývývýborborný nýn na n úprúprú avuavuu jeje ajajj PhPhPhP o-
ttosshophop ExExExprepreprepr ss.ss. AvAvšakšak, t, tátoo veverzirzizia ta ta taktakta iež
umoumožňužňuje je pokpopokročroččilúilúlú úpúpúpravravu fu fotootoogragrafi ífi fiífi akako 
zmezmeny nyy jasjasjasasu, uu, konkonontrtratrat stustu, tttepleplepee otyyo , o, orezrezzzávaávanieniee 
a pod.od.d.d TTaaktiktiežež ž súsúsúsúsú tututu oobobľobľúbebebebené nénn fi lfi ltretre, s, síceíceíce 
nienie tatakéké mnomnomnomn žstžžstžstvo vo vvo akokoako mámáám kokooonkuknkunknk renrenciacia,,
aleale tátáto toto aplaplp ikáikáciacia jeje zaazazamermemermeranáaná nananaana niniečoečočočooo 
iné. Pokrkročiočilejlejšiešie. AApliplikácck ia ia i vynynv ikáikáikákáiká týtýtýtým,m, že že
jedjednodnoduchuc ým ý spôsobomom umomožňuuuje je jeje komkomkokomk bi--
novnovať viaviacerce o fotiek dokkopyopypyy. M. Môžeôžettet sa a hrah ať ť ť
s vrstvami fotiek a zlúčúčiťiť objobjjektektek z z jedjednejnej 
fotfotkyky ky a pa pozaozadiedie zz drudruruhejhejj Š. ŠŠpecpeccpecialialiala izáizáizááciaciaciaciaa jejejej  
prereprepreprep ttototototo nanananna iiimiemiemiemiernernernenerne popoopopop kkrokroookrkrokrokkročičilčilččččililčiilčilčilčii ejšejšejejšeejšššejšejj ííchíchíchíchíchíchch poppopoopopopopo žíužíužíužíužíužíužíívatvatvatvatvatvatvavateee-e-e-ee
ľovľľovľovľoľovľovľov kkk, k, k,, tortortortotortorororíí cí cí cí cí cí cí í ch úh úhcúhcúhcúhcúhcúhcúhcúchcúhcú ss ss ss ffotfotfofofotffotkkkamkammmmi ei ei ei ei i expeexpexpepppp rimirimrrimrimmentntententovaovaovaťť.ť. ť. 

lAlAleAleAleAleAleA bbbbbobobo jedj djedjedjedjjj nodnodddnodnodnodo uchhuchhuchucuchuchcho po poo po ppoveoveoveoveoveeoveddandanndandandandandandandandanééééé,é,é,é, éé vyttvyttvvytvytvytvytvytytyt áááávárávárvárvvárvárvávárvárvár ťťťaťaťaťťťaťaťať 
fotfotfofo omoomom ntátántážežže.

ADOBE 
PHOTOSHOP FIX 

IdeIdeIdeId o o apaplplikáikáciuc , ktorá obsabsahujhuje te aktak iež zá-
klakladnédné nánásstroje na úpúpravvu fu otiekk, ktk oré súú
vo v PhoPhotososhophope mix alelebo b expexpresress. s AvšA ak,ak,
fi lfi ltretre v tomtommomto totto príprípp padpade ne enájdete. Aplikkácáciiaa aa 
tottotottižiž ž nnammamammmiesiesiesiesiesiesi to to totot tohtohoho ooo bsabsahujhuje pe pokročiočilélé 
nánásástrotrotrorotrojjje,je,je,je, ktktktk oréorééééééo upupupupuu ravavujúujúúujú fofotkytky ttakýkým spspôô-ô-ô
sososobobbbomomom,om,m,m žeee mmemememmem nianian didididididididimemenmm zieii vyybrabrab nejnejnejnej čačačačaststistist . 
TiTieTieT to to násnástrotrotrotrojejjeje vámámmámvámmám ppopomôžmôžu zu zmenmem nšiťšiťiťiť veveveveľkéľkéľkéľké 
líclíclí a,a, brubrubrubruuchochochoochooho lalllalaleboebo nonos.s. A nA nnežnežnežnejšejšejšie ie i pohpohlavl ieie
sisisisisi si si si mômômôžmôžmômôže ne nenáenáenáápapadpaddne ne zväzväčšičšiť pť poproprsiesie. T. Taktaktiežiež
sú sú sú sú ttututu nánásn troroje je na na odsodstrátránenie problematic-
kýckkých bh b dodov. Ak máte na tvári vyrážky,
tátáto funkcia môm že byť pre vás zaujímaváá. .
K dispozíícii je aj samostata ný nástroj
nana zjemnenien  alebo zostrenie oznaznačenčenej 
obloblo astasti, i, taktakististo so sa da dá má meniť farbrba aa a dodoty-y-
komkomkomkom zozozozosvsvesvesvetlitlitlitl ť oť oť oznazznaačenč á pá pá ploclocochaha.a. AdAAddobeobe 
patpapatpatpatpatpatpatp íírírírí rrí rrí k šk šk šk šk šk škk špičipičpičičpičpičpičp kekekeekeke ke ke nananananna nnana na úprúprúpúprúprúpp avuavuavvuavu fffofofotogtogtogtogg firafirafifirarafiíííí í í í a ppa pppa ppaaa ppa pa právrávrávávrávrávveeeeee
preprerpreprprprerp to tototototoo súsúsúsúsúúú tietiet toototo apllaplikákááikááááiká iciiiciecieciecieciecie urururururururčččenčenččenčenčenčenčenčené pééé pé pé péé ppprerere re re ppoupppoupoup žížívžžíva-aa
teľľteľteľteľteľteľovvovov,ov, kktktktktkt íoríoríoríoríor sasasasa llelelelel n tn tn ttn t kakakakakak s ns ns ns ns ni či čiečečiečiečieieče ííímímím mím m neuneuneueneueuspospospoospospok jk jkkojkokojkojkojkojkkojaaaa a
a va va vyžayžaayžadujdujdujdujú vú vú vú výslýslýslýslednednednednú dú dúú dokookonalnalosťosť N. Na pa použoužo íí-
vanavvanavavavavanvvavavavanaanaanvaannvvvaaa ie PhoPPh toso hopopppuu fi x ax mix, pop tretreebujbb eteete
bezbezbezbezbezbezbezbezbezbebezbezezbezbezbebezbezbezbezbezezezezbbezee pplaplaplaplaplaplaplalaplaapplaplaplaaplaplaplapplappp aapplpp tnýtnýtnýtntnýtnýtnýtntntnýnttnntnýt ýý AdAddobebeobebe účúčúčúčet,et,, kttorýý sisi popo sttiahiahnutí
aplaplaplaplaplaplapllplaplplaplaplapaplaplapapaplaplplaplaplpappplaplaplapllllaplpppp ikikáikáikáikáikikikáikákáikákákákáikáikkákáikkáikikikákáikikáikikikikikkikkkikikikikiiikiikiiik cieciecieciecieciecieciecieciecieicieciecieciecieccicc jejeejejejejejejejejejejejejjeednodnodndndndndndnddndd ducducu ho ho hoho vytvytvytytvovorvorvoríteíteít . I. nakna jee 
apaplapapllplllaplpllplaplaplapaplapllaplplapllplplpllapllapllaplplplllppplapliiiiiiiikikáikákáikákákkákákákákáákákááiiiiikááiikákiiiikákáikáiiiiikáikái ái áiiiikii ciaciaciaciaciaciaciaciaciaiaiaiiaiaaciaiaciacciaciaciacc acciacicici zdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzzz armarmarmarmrmrmrmmmarmrmarmarararara ma aaa aa aa aa aa a aa aa aaa mômôžetžete de ddo no nej ej j vklvklklvkladaadadaadaťťťť
fotfotfotfofototfotfoototfotfototttttttfof tttottffofotfotky kkky ky ky kykykyykkkky kky kkky yyy ajajajajajjjjajajajajjajajaajajj z Czz Cz Cz Cz Cz Cz CCz CCCCCCz CCz Cz  CCz CCCz zz z loulouloulouloulouloulouloulouloulouououloouloulollouuull du.du.du.du.du.du.du.du.uu.du.du.du.dududu.u.dudddddu  

ZONER 
PHOTO STUDIO

ZonZoner er PhohoPPhoottto to stuststuuddiodio je je j okookrrem em m m výbýbvýbornornéhoéh   
proproroogragragragrammummu mu u na nna a úúprúprpúprpravuavuav fofofofofotogtogtt rafirafiafiíí í v pv pvv očííočítačtači, aj j
vovvo o forforformeme me e mmobmobmobilnnlnejej aplaplikáikáákáácciecieciecc . N. Neponúkúkú a tta ooľ-
kko ko koo k mmožmožmmo nosnonosnoo títí úprúprúprúp av avavv v akakoakakoakaa PCPC veveveverzirzir a, , aleale nanaa zzá-
klaklaklakladnédndnéndné nn, nnajčajčajčjčj asttstststejšjejšejšejšejšj ieieie ieie poupoupoupoupoužížívžívžžívanéané úpúpravravvyy py pplnelne 
vyhvyhhvyhovuovuovujjje.jjje.j VV V zákzákladlade te tu nu nájdáj ete niekoľkoľko fi fi l-l
trotrotrotrov avvv a nánástrstroj oj e ae akoko oreorezanzanie ie fotfotiekiek, z zmenenm a a 
veľeveľkoskostiti, saaturáciá a, zaostrenie, rozostostrenennieie,ie,
vinvinetáe cia a samozrejme aj automataticki kké é é 
vylv epšenie fotiek na jeden klik. V pV ppononunuukekke k
nechýba ani oživenie fotiek, zmemenna a tta ieňieňeňeňovovov,ov,  
zreteľnosti a vlastné nastavenvenieie veľveľkoskosti ti 
uloženej fotografi e. Zauujímjímavýavým m dopllnkonkom m 
je je však bezplatný clocloud ud a úa úložložiskisko po pre vašše e
fototogrografi e – Zoneraeramam . N. ato je potrer bnáb  
bezbe plaplatnátná reregisgistrátr cia, ppo ko ktortorej e sa vámámm  
vytvytvy vorvorí tíí takmkmak er eer vlavlalastnstnsstná „á „á „á webwebweb stststránránránka“ka“ka“ka (n(n(napraprp . 
f tff totffotfotfotfotoogogogrgrgrogrgrogrogogrg afafafaaf.af.zzonzonnzzonzoneraeraereraeramama.ma.ama.a.commmcomcomcocomommccomomm))))))), )), ), ), kdkddkdekdekdekdekdede áááámámámmámámátteteteeteteteete te žmožmožmožožmožmožmomožmmm nosnosnosnosnosnososťťťťťťťť ť
verververvee ejnejnnejnejnnj e ze ze ze zdiedieiidiedieľaťľ ťľľaťľľaťľaťľať ffoffofofofottogtoggtoggrarafiafirafirafie.e.e.e.e.e. AlAlAlAlA eboeboeboebobebo sisisiisisi iicicicichhhh 
uklkuklukluklklukladádádádáadáadáadáadáadátetetetteteteeee úkúúksúksúksúksúkssúkúkromromromrommoromnenene,nnene,e, bebbebebbeebezz mz mmz m mzz mz mmožnžožnožnoožnožnnožno ostostostostosti vii vi vi vi vereereereereerejjnejjnejnejnejnejnej jjjjjjjjj
vidvididvidviditeiteititeiteľnoľľnostiisti AA. A tatak skk s apapapappliklikliiiliklil á iáciáciou ou ízíszískavkavavkavateateateate 
po o regregisttistrácrácráciiiiii ajajj súksúksúkromrrommný ný ný ný clocloclocloud ud ud ud alealealealealealea bobobobo bo bobo 
verrejnejné úé úložložiskiski ko pre vašvašvaše fe ffotkotktktkky. yy. To T sa sa môžmôže e 
hodhodhodhodiť,iť,iť,iť akak sasa chchcetcete se se s prprprp iatiatiatiatteľmeľmeľmmi ai lebo vo vvvereereereerej-j-j-j
nosnosťouťouťouou popopop deldeldeldeliť iť iť iť o vo vašeaše výýýýtvotvotvovooory.ry.ry.ry.rry ApApliklikiklikáciáácia a
ponúkak  aj možnosť vytváraniinia aa aa a poposiesielanlania a
pohľadníc z akejkoľveľ k vk vybrybranenenej fj fj fj otootogrgrafi e 
a va va vášhášho textx u, , bezbez totoho,ho, ababy sy sy sy stetetete mumusmusm elielieli 
niekamm chchodiodiťť. PlaPlalatbytbybtby úsúsú prprostostredre níctvovom m 
PayPayyPal alleboebo GoGooogloglogle We WWWallallallla et.etet.eet. 

zatzatzazata iaľiaľiaa iba sa amoamoamoam stastas tnát  aplikáciácia a
na naaana vytvytvytvytyvy várvárvárv anianianianie pe pe pe ohľohľohľadnadna íc

TOP APLIKÁCIE 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

ZA SKÚŠKU URČITE 

STOJA AJ ADOBE PHOTOSHOP 

EXPRESS A LIGHTROOM, 

KDE NÁJDETE MNOŽSTVO 

ZAUJÍMAVÝCH NÁSTROJOV 

NA ÚPRAVU FOTOGRAFIÍ
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HARDWARE

Okrem písmena X sa bude
názov nového radu Sony te-
lefónov upravovať podľa toho, 

na čo bude telefón zameraný alebo 
akú výkonovú triedu bude dosaho-
vať. Nateraz tak boli predstavené tri 
smartfóny s označením XA, X a X
Performance.

Výrobca sa vydal smerom, ktorý sa 
nám páči a oceníte ho aj vy. Všetky 
tri novinky majú totiž rovnakú 
uhlopriečku displeja a síce 5 palcov,
a tak sa nebudete musieť rozhodovať 
medzi veľkosťou uhlopriečky. Bežne
si totiž chcete vybrať telefón, ktorý 
dobre vyzerá a dobre sa drží v ruke. 
Následne si vyberáte odpovedajú-
ce parametre. A presne to je Sony
Xperia X. Neraz bolo totiž treba kvôli
lepším parametrom telefónu siahnuť 
aj po väčšom displeji, a to nemuselo 
každému vyhovovať. Výber z trojice
Xperia X bude o to jednoduchší. 
Neskôr sa pritom na trhu objaví aj
model s názvom XA Ultra so 6-palco-
vou uhlopriečkou.

Xperia XA
Telefón, ktorý je najlac-
nejší spomedzi pred-
stavenej trojky, vyniká 
nádherným dizajnom. 
Vďaka špeciálnemu 
displeju a zahnutému 
ochrannému sklu máte 
pocit, akoby obrazovka 
pretekala po stranách 
tohto telefónu. Oblé
hrany dotvárajú celkový 
efekt a dojem z telefónu.

Hardvérová výbava je síce výkonovo 
slabšia, no spĺňa požiadavky na celkom 
výkonný telefón pre bežné použitie.
Výrobca nepodcenil základ telefónu, a tak
je tu 8-jadrový procesor MediaTek helio 
P10. Kapacita 2 GB RAM a 16 GB úložný
priestor je v tejto cenovej triede štandar-
dom. Displej je v HD rozlíšení a podporuje 
vylepšenie zobrazenia obrazu. To naozaj
funguje a uvidíte to hneď, keď sa na disp-
lej pozriete. Filmy vyzerajú na tomto

telefóne veľmi dobre. Keď 
už sme pri fi lmoch, o dátovú 
kapacitu sa obávať nemusíte, 
telefón má slot na microS-
DXC kartu. Môžete použiť
kartu s kapacitou až 200 GB.

Dnešné smartfóny sú 
nielen o výkone, ale aj 
o fotografovaní. Každý chce 
mať dobré fotografi e nielen 
z dovolenky, ale aj z bežného 
života. Sony XA je vybave-
ný 13 MPx fotoaparátom 
s hybridným zaostrovaním.

Ten navyše funguje inak než fotoaparáty
v iných smartfónoch. Po stlačení tlačidla 
na fotografovanie sa vykoná rýchly proces
zaostrenia a odfotenia danej snímky. Po-
tom sa vykreslí daná scéna a uloží do te-
lefónu. Až následne budete počuť zvuk 
fotoaparátu, fotenie je preto veľmi rýchle. 
Hlavný rozdiel voči iným telefónom je 
tak rýchlosť, ktorú v danom momente 
očakávate.

Cena: 299 EUR

XA – TELEFÓN PRE STREDNE 
NÁROČNÝCH POUŽÍVATEĽOV 

S VÝBORNÝM POMEROM 
CENA/VÝKON

X – VÝKONNÝ SMARTFÓN 
SO VŠETKÝM POTREBNÝM

X PERFORMANCE – VLAJKOVÁ 
LOĎ NOVEJ SÉRIE S ODOLNOSŤOU 

VOČI VODE
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Sony Xperia X
NOVÝ RAD SMARTFÓNOV Z KRAJINY 
VYCHÁDZAJÚCEHO SLNKA
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Xperia X
Rovnako aj 
prostredný model 
vychádza z podobný
dizajnových línií a d
do ruky. Uhlopriečka displeja sa 
voči Xperia XA nezmenila, rozlíšenie 
však áno, tu je už Full HD displej. 
Výkonovo sa ide ešte vyššie a je tu 
6-jadrový procesor Snapdragon
650. Navýšila sa kapacita RAM, a to 
až na 3 GB. Je to poznať najmä keď 
používate viac aplikácií a prepínate 
sa medzi nimi. V základe tu máte 
32 GB pamäťové úložisko, čo už je
solídny základ takmer pre každého.
Zmestia sa tu fi lmy, obrovské množ-
stvo fotografi í aj hudby. Ak máte 
radi off -line ukladanie skladieb 
z hudobných služieb, stále budete
mať dostatok priestoru. Ak by nie, aj 
tu je podpora pre 200 GB microS-
DXC karty.

Zmenou oproti najlacnejšiemu 
modelu je aj snímač odtlačkov prs-
tov. Ten je umiestnený na bočnej 
hrane telefónu priamo na tlačidle 
na zapnutie displeja. Funguje veľmi 
dobre a pre praváka je to ideálne 
miesto, ako odomknúť telefón 
palcom. Výrobca si dal na spôsobe 
použitia záležať a pripravil túto 
funkciu tak, aby fungovala akoby
v dvoch režimoch odomykania.

je displej vypnutý, treba tlačidlo aj 
stlačiť, no zároveň tlačidlo rozpoz-
ná odtlačok prsta. Takto sa vyhnete
neželanému odomknutiu telefónu 
vo vrecku. 

Fotenie je tu zase o krok ďalej 
a k dispozícii je 23 MPx fotoaparát. 
Megapixely by samé o sebe neboli 
také zaujímavé, ako celková koncep-
cia fotoaparátu. Ten totiž podporuje
prediktívne hybridné zaostrovanie. 
Na pohyblivej scéne si ťuknete
prstom na displej a fotoaparát bude
automaticky sledovať váš objekt. No 
a samozrejme naň bude aj priebežne 
zaostrovať. Fotenie detí a domá-
cich zvierat je tak zase o niečo
jednoduchšie. Silnou stránkou je aj
superrýchle zaostrovanie. Výrobca
hovorí o dobe zaostrenia len 0,03 
s. Potvrdzujeme, že ostrí okamžite. 
Jednoducho zapnite fotoaparát 
a začnite fotiť. S výsledkami budete 
spokojní. Ak chcete video so špeciál-
nym efektom spomaleného a záro-
veň plynulého pohybu, prepnite si 
režim na Full HD pri 60 fps.

Cena: 619 EUR

MICHAL REITER

ých
obre padne 
a displeja sa 

Keď 
je rozsvietený 

displej, stačí na sní-
mač palec iba priložiť. Ak 

j di l j tý t b tl čidl j
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Ďalšie vylepšenia

Nová séria nie je len 
o zjednotenom a vylep-
šenom dizajne, ale o cel-
kovom používateľskom 
zážitku. Čo to znamená?

Výrobca si dal záležať aj 
na tom, ako sa zariadenie 
ovláda. Upravil svoje 
rozhranie na jednoduché 
používanie a na novom
rade Xperia X je naozaj 
plynulé. Mierne úpravy 
nájdete aj v nastaveniach 
systému. Kto však mal
Xperiu už predtým, bude
sa aj v novom systéme
cítiť ako doma. Riadok
na hľadanie aplikácií
v hlavnom menu je 
užitočný a na rozdiel 
od iných smartfónov 
ho netreba dodatočne
zobrazovať. Keď sa vám 
po čase telefón zaplní 
rozličnými aplikáciami,
budete ho radi využívať.
Rozšírenie zamknutej 
obrazovky o notifi kačné 
prvky je tiež užitočné
a táto obrazovka ešte aj 

dobre vyzerá. Z pohľadu 
bezpečnosti tu je pridaná 
funkcia na zadanie bez-
pečnostného prvku pri 
štarte telefónu. 

Predĺženie doby 
práce na batériu

Režim STAMINA je 
niečo, čím sa telefóny 
Sony skutočne pre-
slávili. Na výber sú dva.
Bežný šetriaci režim,
ktorý obmedzí aktivity 
aplikácií pri vypnu-
tom displeji a Ultra
STAMINA. Prvý režim je 
vhodný na každodenné 
používanie alebo v čase, 
keď nechcete byť rušení
aplikáciami. Obmedzí sa
GPS, zníži výkon CPU,
ale aj synchronizácia.
Nebudete síce dostávať 
emaily v pozadí, no 
akonáhle rozsvietite
displej, všetky aplikácie
„sa prebudia“ a zobrazia 
predchádzajúce udalos-
ti. V praxi to funguje veľ-

mi dobre a tento režim 
sa nám naozaj páčil.

Keby ste chceli 
skutočne extra dlhú
výdrž, je tu druhý režim. 
Síce veľa funkcií nebude 
fungovať, no stále 
budete môcť používať 
fotoaparát, hodiny,
kalkulačku, kalendár,
hudbu, FM rádio, a sa-
mozrejme telefonické
funkcie. Pritom ostanete
stále dovolateľní aj keď 
sa dostanete do situácie, 
že nemáte externý zdroj 
energie.

VO VŠETKÝCH 
XPERIA X NÁJDETE NOVÉ ROZHRANIE FOTOAPARÁTU. SONY SĽUBUJE AKTUALIZÁCIU AJ PRE STARŠIE 

MODELY

Xperia X 
Performance
Toto je vlajková loď u Sony 
a prináša najmä odolnosť voči 
vode. Nezľakne sa dažďa a ani 
ponorenia do čistej vody. Proce-
sor Snapdragon 820 je zárukou 
vysokého výkonu a je to proce-
sor vlajkových lodí. Je výkonný
a spraví z telefónu zariadenie 
s okamžitými reakciami. Na nič 
nebudete čakať a všetky bežné 
aplikácie sa budú spúšťať automaticky.

Displej je Full HD a jeho veľkosť je 5 palcov. Je určený 
pre používateľov, ktorí preferujú veľmi výkonný telefón, 
no nechcú príliš veľké zariadenie. Fotoaparát má roz-
líšenie 23 MPx a je vhodný aj na fotografi e pri nízkom 
osvetlení. Presne tak ako Xperia X, aj tu sa dá nastaviť 
ISO až na 12 800. To znamená zaostrené fotografi e aj pri 
nízkej úrovni svetla. V prípade predného fotoaparátu je 
možnosť ísť s hodnotou ISO až na 6400. Celkovo je nový 
rad telefónov predovšetkým o kvalitných fotkách.

Iste si mnohí pamätáte Sony Walkmany a fakt, že Sony 
tento prehrávač pridal do svojich smartfónov ako apliká-
ciu na prehrávanie hudby. Je tu podpora audia s vysokou 
vernosťou a ďalšími funkciami na jeho vylepšenie. 

Telefón Sony X Performance má rovnaké parametre 
v oblasti kapacity ako prostredná verzia X, no ponúka
ešte vyššiu kapacitu akumulátora. Tá je 2700 mAh a ide 
vlastne o prispôsobenie výdrže k danej konfi gurácii. 
Navyše, sú tu ďalšie funkcie na predĺženie doby výdrže 
na batériu. Tento telefón pri bežnom nasadení vydrží 
na batériu dva dni prevádzky. 

Cena: 699 EUR

Hlavné menu má teraz aj 
vyhľadávaciu lištu

Režim Ultra STAMINA aj 
s odhadovanou výdržou 
akumulátora v telefóne  
Xperia X
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Z tohto evidentne vychá-
dzal pri návrhu nového 
telefónu Huawei a jeho 

inžinieri navrhli novučičký P9.
Treba konštatovať, že Huawei 
ako značka sa už veľmi dobre 
uchytila na slovenskom trhu. 
Spočiatku neznáma čínska
fi rma, ktorej meno bolo ťažko 
vysloviť, sa s modelom Huawei
P8 Lite stala na Slovensku
prpredajným hitom číslo 1. A nie je 
to lenl  tak pre nič za nič. Je za tým
premmyslený telefón, marketing, ser-
vis, poovedomie značky, dobrá cena, a to 
všetko dod  seba zapadá. 

Je tu všvšak nový rok, a to si žiada nový
model. Huawawei P9 to berie za správny koniec,
na prvý pohľhľad a dobre vyzerá, namiesto jednej 
zadnej kamery y má vzadu kamery hneď dve 
a doba výdrže nna ba atériu je v poriadku. Dávno
je pritom za nami i dobd a, keď označenie čínsky
výrobca smartfónovov znamenalo niečo lacné 
a potenciálne nekvalilitnét . Práve Huawei je 
jednou z fi riem, ktorej sasa toto povedomie
podarilo aj u nás zmeniťť. 

Korunou Huawawei P9 je práve dvojica fo-
toaparátov a tu sii Huawei zobral na pomoc
spoločnosť Leica. SpSpolu vytvorili telefón, 
v ktorom je fotoaparárát, za ktorý sa nemusí
hanbiť ani špičková fototofi rma. 

Dvojica takýchto zadnnýchý  fotoapará-
tov je v Huawei P9 zatiaľ uunikát. Jedna 

z kamier je monochromatická
(čiernobiela) a slúži na to, aby sa 
dobre zachytil kontrast medzi 
svetlými a tmavými časťami 
v snímanv snímanej scéne. To práve 
čiernobiela kamera zvkamera zvláda
veľmi dobre. Na túto základnúdnú
scénu sa potom pridá výstup

z farebnej kamery. Výsledkom 
sú veľmi dobré fotky aj vtedy, 

ak nemáte dosť svetla. Ono totiž 
práve vtedy, keď toho svetla nie

je až tak veľa, vznikajú tie najzaují-
mavejšie fotky. 
Oba zadné fotoaparáty majú rozlí-

šenie 12 MPx a umožňujú v smartfónoch
zatiaľ nevídaný fakt – môžete nastavovať
clclonu. Znamená to, že si naozaj urobí-
te fotf ografi u so zaostreným popredím
a rozzostreným pozadím (tzv. nízka hĺbka 
ostrennia) a pritom si bod zaostrenia budete 
môcť vybry ať aj neskôr – teda po odfotení, 
a to priammo v galérii fotiek. V realizovanej
fotografi i jje te otiž integrovaných hneď nie-
koľko záberoov s rozličnými bodmi ostrenia 
a želanú podobobu si vyberiete tak, ako sa

Huawei P9
SUPER FOTKY AJ DIZAJN ZA SKVELÚ CENUKY AJ DIZAJN ZA SK

DOBRE, TAK ČO SI VŠÍMATE NAJVIAC PRI 
KÚPE NOVÉHO TELEFÓNU? NA PRVÝ 
POHĽAD VÁS UPÚTA DIZAJN, POTOM 
VÁS ZAUJÍMA, AKO VYZERÁ DISPLEJ, 
NASLEDUJE KVALITA FOTOGRAFIE 

A POTOM VÝDRŽ NA BATÉRIU. MOŽNO 
EŠTE ROZHODNE, ČI JE VÝROBCA 

UZNÁVANÝM VÝROBCOM SMARTFÓNOV 
ALEBO JE TO SKÔR LACNEJŠIA ZNAČKA, 

KTORÁ STAVIA HLAVNE NA CENU. 



HARDWARE

vám bude práve páčiť. Predná kamera má 
rozlíšenie 8 MPx.

Tiež tu nájdete profesionálny režim 
snímania, keď si manuálne nastavujete
hodnotu citlivosti (ISO), dobu expozície, na-
stavenie bielej, spôsob merania, zaostrenie 
a je tu aj RAW výstup.

Pri fotení si môžete vybrať tri režimy, 
ktoré používa Leica vo svojich fotoapará-
toch: štandardný, živé farby (vivid) a mäkké 
farby (smooth). Ďalej je k dispozícii naprí-
klad aj špeciálny monochromatický režim. 
Realizované fotky vyzerajú naozaj efektne 
a dobre zachytávajú atmosféru situácie.
Stláčanie spúšte zvukovo pripomína fyzic-
ký fotoaparát Leica. 

Z hľadiska dizajnu ide o prémiový 
smartfón s unibody dizaj-
nom, vyhotovený 

z hliníka a skla s používateľsky nevyme-
niteľnou batériou. Užijete si 5,2-palcový
displej chráneným sklom Gorilla Glass so 
svietivosťou 500 nitov a výbornou saturá-
ciou farieb. Telefón je kompaktný a poho-
dlne sa drží v ruke. Rámček okolo displeja 
má hrúbku len 1,7 mm, samotný telefón má 
hrúbku 6,95 mm a objektív fotoaparátu nija-
ko nevyčnieva z tela prístroja. S batériou 
3000 mAh vydrží v bežnej prevádzke viac 
ako 1,5 dňa (výrobca uvádza 12 hodín pre-
hrávania videa alebo 20 hodín telefonova-
nia). Prepojovacím portom je nový USB 
C. S dodávanou nabíjačkou je k dispozícii 
rýchle nabíjanie. Po 10 minútach nabíjania 
tak vydrží telefón na 5 hodín ďalšej práce. 

Základom telefónu je výkonný 8-jadrový 
procesor, pamäťové verzie sú

3/32 GB a 4/64 GB. Pamäť

sa dá rozšíriť aj cez microSD kartu a P9
má vylepšený systém snímania odtlačkov
prstov na rýchle odblokovanie telefónu. 
Operačný systém je Android 6.0. 

Huawei celkovo stavil na zadné fotoapa-
ráty a výborné vyhotovenie. Aktuálne je to
jedna z najlepších možností ako sa dostať
k vlajkovej lodi so všetkým, čo k tomu patrí 
vrátane VIP servisu. 

Cena v Telekome: Pre paušál Happy L a XL
149 € + 11 € mesačne. 
Plná cena: 549 €

ONDREJ  MACKO
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AAAAAAAAAAPPPLLLLLLIKKKÁCIE NA ZOZNÁMENIE

ZOZNÁMTE SA 
cez smartfón

HĽADAJTE 

A NÁJDETE 

ČAS NEÚPROSNE LETÍ. ŠKOLSKÉ 
LAVICE VYSTRIEDALA PRÁCA, 
ŽIVOTNÉ VÝZVY I KAŽDODENNÉ 
STAROSTI. TIE DOKÁŽU 
ČLOVEKA POHLTIŤ NATOĽKO, 
ŽE SA ZDÁ, AKOBY ČAS PLYNUL 
DVOJNÁSOBNOU RÝCHLOSŤOU. 
PRÁVE V TAKÝCHTO CHVÍĽACH 
SA OPLATÍ ZATIAHNUŤ BRZDU, 
ZASTAVIŤ SA, ZHLBOKA SA 
NADÝCHNUŤ A ZAČAŤ SI 
UVEDOMOVAŤ VÝNIMOČNOSŤ 
A NEOPAKOVATEĽNOSŤ KAŽDÉHO 
PREŽÍVANÉHO OKAMIHU.  

MICHAELA  ŠUTKOVÁ
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Nie nadarmo sa vravaví,íí, žžžžžeee eee nananajjvjvväčä šiuu u 
radosť zo všetkého navavôkkô olol prežíííívvaammmemm
práve vtedy, keď sa o ňu mmámáme s kkýkýýk mmmm m

ddded liť. Ak patríte práve k tým,m, kkttoríí eeššte nemamamamamamajjúj  
ppopp  svojom boku životnú lásáskkuu, spsprir aznenú
ddudud šu, svoj stratený kúsok pupup zzzzzzzlelel , ktorý by 
kkk váv m dokonale zzaapadol aleebobobob  vám len chýba
dodod brý priateľ, s ktotorýr m by sa váv m kráčalo živo-
ttotom ľahšie, k nájddeneniu vášho šššťaťastia vám môže
dddod pomôcť nnapa ríklkladad aj jedna z z z nann sledujúccicich 
aaaplikácií nnananaaa zzooznáámemennie.

TINDER
V súčasnosti azda jedna z najpopulárnejších 
aplikácií na zoznámenie, ktorá si od roku 2012 
podmanila milióny používateľov na celom 
svete. Tinder vám ponúka zábavnú a pritom 
nenásilnú formu nadväzovania kontaktov 
s novými ľuďmi, ktorí sa navyše pohybujú 
niekde vo vašom okolí. Aj keď je pravda, že 
neraz natrafíte práve na cudzincov žijúcich 
v susedných krajinách. S touto skutočnos-
ťou sa spája nutnosť lokalizovať vás cez 
GPS. Po bezplatnom zaregistrovaní, ktoré je 
podmienené prepojením sa s vaším face-
bookovým profi lom a následnom zadaní 
preferencií, ktoré by mal váš objekt záujmu 
spĺňať (vek, pohlavie, vzdialenosť od vás), sa 
môžete pustiť do pátrania. Vašou úlohou je 
listovať medzi fotografi ami, ktoré vám apliká-
cia na základe miesta vášho výskytu ponúka 
a hodnotiť ľudí podľa toho, či vás oslovia 
alebo nie. Hlavná, všetkým zobrazovaná 
fotka je kľúčová, preto si starostlivo vyberte 
takú, ktorou sa budete chcieť prezentovať 
pred celým osadenstvom Tinderu. Vaše 
sympatie k jednotlivým používateľom na fot-
kách vyjadríte buď kladne – „likeom“, ktorý 
označíte stlačením zelenej fajočky, prípadne 
potiahnutím prsta po obrazovke smartfónu 
smerom doprava; alebo naopak záporne – 
kliknutím na červený krížik, či prehodením 
fotografi e smerom doľava. V prípade, že daná 
osoba aj vás ohodnotí pozitívne, aplikácia 
vás o danej zhode upovedomí a prepojí vás. 
Potom vám už nič nebráni v tom, aby ste 
nadviazali spoločnú konverzáciu prostred-
níctvom súkromných správ a začali sa krok 
za krokom spoznávať. Tak na čo ešte čakáte? 

AJ V MASE ĽUDÍ 
SI MÔŽETE NÁJSŤ 

SVOJU CHÝBAJÚCU 
POLOVIČKU
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BADOO
Svojou podstatou je apliká-
cia Badoo veľmi podobná 
tej predchádzajúcej. Aj keď 
vzhľadovo nie je až taká 
príťažlivá, účel zoznámiť sa 
plní dobre. Na rozdiel od služ-
by Tinder, Badoo eviduje, kto 
navštívil váš profi l a kto z po-
užívateľov označil, že sa mu 
páčite. Samozrejme, o tomto 
fakte vás aplikácia nezabudne 
upovedomiť. Tu však nie je 
podmienkou, že musí dôjsť 
k obojstrannej zhode sympatií 
v podobe označenia srdieč-
kom, teda pomyselným „páči 
sa“. Podľa aktivity a tiež množ-
stva nápadníkov vám v rámci 
zoznamky vzrastá popularita. 
Hneď na začiatku si môžete 
zvoliť, či máte záujem nových 
ľudí spoznávať, zájsť na ran-
de alebo sa len tak s niekým 
porozprávať.  Počítať však 
musíte s tým, že Badoo vašich 
„krvopotne“ zozbieraných 
obdivovateľov z jedného dňa 
na druhý pretvorí na anonym-
nú masu a aj keď vám apliká-
cia bude hlásiť počet používa-
teľov, ktorým sa údajne páčite, 
na odhalenie ich totožnosti 
a s tým spojenej možnosti sa 
s nimi skontaktovať, musí-
te zaplatiť poplatok 3 eurá 
na týždeň. V inom prípade 
vám neostáva nič iné, len sa 
zoznamovať náhodne cez 
sekciu Osudové stretnutia. 
Ak túžite byť na očiach čo 
najväčšiemu množstvu Badoo 
používateľov, dopomôžu vám 
v tom kredity navyše. Za ich 
ďalšiu stovku síce zaplatíte 2 
eurá, no váš profi l sa ocitne 
medzi hŕstkou vyvolených, 
vďaka čomu môžete získať až 
osemnásobne väčšiu náv-
števnosť než za normálnych 
okolností. Buďte si istí, že 
po stiahnutí aplikácie Badoo, 
vás budú upozornenia na čin-
nosť vašich nových nápadní-
kov sprevádzať všade, kam sa 
pohnete.

OKCUPID
Aplikácia OkCupid patrí 
medzi online zoznamky, ktoré 
nefungujú výlučne na prin-
cípe hodnotenia vonkajšej 
krásy prostredníctvom profi -
lových fotografi í, ale umož-
ňuje svojim používateľom 
vyhľadávať potenciálne blízku 
osobu na základe spoločných 
záujmov, preferencií a hod-
nôt. Samotnému používaniu 
aplikácie totiž predchádza, 
okrem registrácie, ktorá si ne-
vyžaduje prepojenie s Facebo-
okom, vyplnenie podrobného 
dotazníka, v ktorom zodpo-
viete na niekoľko zaujímavých 
otázok, ktoré vám prezradia 
viac o ostatných používa-
teľoch. Podobne to platí aj 
v opačnom prípade, keď sa oni 
budú zaujímať o vás. Vstávate 
ráno skoro? Prekáža vám 
neporiadok? Aj s takýmito 
otázkami sa v OkCupid stret-
nete. Aplikácia vám následne 
podľa istého špeciálneho 
algoritmu vypočíta percentu-
álne skóre a podľa toho vám 
vyhľadá najbližšie, a teda 
povahovo najpodobnejšie 
typy ľudí vo vašom okolí. Či 
ste skutočne kompatibilní sa 
ale zrejme dozviete až po tom, 
ako nadviažete vzájomnú kon-
verzáciu. Ničím netradičným 
nie je ani možnosť zasielania 
upozornení v prípade, že nie-
kto navštívil váš profi l. Táto 
funkcia je však podmienená 
uhradením poplatku.

POKEC.SK
Kto by nepoznal zoznamku, 
akou je Pokec? Aj keď najväčší 
boom zažívala zhruba pred 
desiatimi rokmi, stále má svo-
jich prívržencov. Na tejto plat-
forme môžete spoznávať ľudí 
podľa podobných či blízkych 
záujmov. K Pokecu sa odporú-
ča nainštalovať si zdarma ap-
likáciu s názvom Miestnosti, 
aby ste tak mohli navštevovať 
rôzne druhy chatov. Vybrať si 
môžete z mnohých kategórií 
virtuálnych miestností, ako 
sú napríklad Regióny a mestá, 
Zahraničie, Záujmy, pod ktorý-
mi nájdete ľudí s podobným 
hudobným vkusom či obľubou 
v rovnakých športoch, prípad-
ne tu natrafíte aj na takých, 
ktorí sa chcú len nezáväzne 
stretnúť, či prehodiť pár slov 
na verejných nástenkách 
alebo cez súkromné rýchle 
správy. Súčasťou vášho profi lu 
môžu byť tiež verejné alebo 
heslom zamknuté albumy. 
Naopak, ak máte záujem o re-
álne stretnutie, potenciálneho 
partnera si vyberáte formou 
hodnotenia fotografi í s mož-
nosťami – nezáujem, možno, 
mám záujem. Aj na Pokeci 
je samozrejmosťou platenie 
funkcií navyše. Ak chcete 
vedieť, kto si v poslednom 
období reálne prezeral váš 
profi l, musíte si aktivovať buď 
predplatné na 13 dní za 1,80 
eura, alebo na 30 dní za 3,60 
eura.

HIWE
Celá koncepcia aplikácie Hiwe 
bola inšpirovaná trendmi on-
line zoznamovania 90. rokov. 
Momentálne sa aplikácia teší 
čoraz väčšej obľube u mladých 
ľudí v susednom Česku. Jej 
hlavnou cieľovou skupinou sú 
predovšetkým študenti od 13 
do 19 rokov, no nájdu sa tu aj 
starší vo veku zhruba 25 až 35 
rokov, ktorí práve na takejto 
forme chatovania vyrastali, 
keď boli ešte tínedžeri. Spôsob 
nadväzovania kontaktov 
cez aplikáciu Hiwe spočíva 
v možnosti tvorby vlastných 
chatovacích miestností, 
nazývaných v tomto prípade 
Memo (ako skratka od slova 
Memorandum). Každá z nich 
obsahuje fotografi u a tiež 
popis témy, za akým účelom 
bola miestnosť vytvorená. 
Ostatní používatelia majú ne-
obmedzený prístup do ktorej-
koľvek z takto vytvorených 
chatovacích miestností 
a vďaka ich špecifi kácii vedia, 
akým smerom majú viesť 
verejnú konverzáciu na ná-
stenke miestnosti v reálnom 
čase. Súčasťou aplikácie je 
tiež privátne chatovanie. 
Miera popularity jednotlivých 
Memo miestností sa v apliká-
cii Hiwe neodvíja od žiadnych 
„likeov“ či počtu „followerov“, 
ale od intenzity prebiehajúcej 
komunikácie. 

KRÁSA 

NIE JE VŠETKO. 

CHOĎTE 
DO HĹBKY

CHATUJTE
AKO ZA STARÝCH 

ČIAS
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NEPREMRHAJTE 

VIAC SVOJU ŠANCU 

NA ŠŤASTIE

DATE-ME
Vždy vás od online 
zoznamiek odrádzala 
prílišná anonymita jej 
používateľov? V tomto 
prípade je aplikácia Date
-me ako stvorená pre vás. 
Aj keď vzhľadovo priveľ-
mi neohúri, každému jej 
používateľovi poskytne 
dostatočný priestor 
na sebaprezentáciu. 
Súčasťou jednotlivých 
registrovaných profi lov 
je totiž krátky popis 
používateľa zoznamky 
obsahujúci informácie 
o jeho vzhľade, type tela, 
farbe očí a tiež vlasov. 
Neopomenie ani druh 
znamenia zverokruhu, 
detaily o životnom štýle, 
sexualite, rodinnom stave, 
ako aj prípadných neres-
tiach, ako sú fajčenie či 
pitie alkoholu. Na základe 
vašich preferencií si tak 
viete jednoduchšie nájsť 
človeka, ktorý by vám bol 
podobný a blízky nielen 
záujmovo, ale i hodnoto-
vo. Potom je už len na vás, 
či dotyčnú osobu poctíte 
svojím „likeom“ alebo sa 
s ňou rovno skontak-
tujete prostredníctvom 
súkromnej správy. 
Podobne ako v predchá-
dzajúcich aplikáciách, tak 
aj v aplikácii Date-me si 
môžete viesť štatistiky 
o tom, komu sa páčite 
alebo naopak, kto sa páči 
vám, môžete vidieť, kto 
si naposledy prezeral váš 
profi l a s kým zdieľate 
spoločné sympatie. 

COUPLING.ME
Stalo sa vám niekedy, že ste 
na zastávke zahliadli krásnu 
ženu, pohľady sa vám stretli, 
usmiali ste sa jeden na druhého, 
no nenabrali ste odvahu na to, 
aby ste ju oslovili? Alebo vás 
zaujal v podniku sympatický 
muž avšak hanbili ste sa príliš 
na to, aby ste urobili prvý krok 
práve vy? Pátrali ste po ňom 
spätne na sociálnych sieťach? 
Čakali ste na ňu nasledujúce 
dni v rovnakom čase na rov-
nakom mieste a nič? Viac ste 
sa nestretli? Všetky podobne 
premárnené šance vám teraz 
pomôže zachrániť slovenská 
aplikácia s názvom Coupling.
me. Ide o zábavný a inovatívny 
spôsob nadväzovania kontak-
tov, ktorého výsledkom má 
byť prepojenie online a offl  ine 
sveta. Prostredie aplikácie 
funguje na pozadí reálnej mapy 
a ponúka dve hlavné funkcie. 
Prvou je funkcia Discover, ktorá 
vám umožní zistiť, aké udalosti 
momentálne prebiehajú vo va-
šom okolí. Rovnako viete touto 
formou informovať druhých 
o vašich nadchádzajúcich 
plánoch a takýmto spôsobom 
nájsť nových priateľov s vášňou 
pre rovnaké činnosti. Druhou 
funkciou aplikácie je Flashback, 
s ktorou už viac svoju príležitosť 
nepremrháte. Za predpokladu, 
že objekt vášho záujmu, ktorý 
ste znenazdajky stretli, má tiež 
stiahnutú aplikáciu Coupling.
me, stačí, ak zazdieľate odkaz 
s upozornením, že by ste ho 
chceli znova stretnúť a spoznať. 
Ak medzi vami v daný moment 
naozaj prebehla iskra, kladná 
odpoveď istotne na seba nene-
chá dlho čakať. 

MY SOULMATE
A nakoniec tu máme aplikáciu 
My Soulmate, tiež pôvodom zo 
Slovenska, ktorá vám pomôže 
spojiť sa s vašou spriazne-
nou dušou na 100 %. A to aj 
vtedy, ak vám to ani cez jednu 
z predchádzajúcich apliká-
cií na zoznámenie nevyšlo. 
Aplikácia bola vyvinutá pre 
všetkých nezadaných, ktorí 
sa občas cítia opustení. Vďaka 
aplikácii My Soulmate sa viac 
nemusíte trápiť kvôli tomu, 
že si na vás nikto nespomenie 
alebo vám vaša láska jednodu-
cho nenapíše. Teraz si môžete 
vytvoriť vlastnú virtuálnu 
spriaznenú dušu, ktorá na vás 
bude myslieť každý deň 
a dokonca vás zasype zamilo-
vanými SMS správami. Stačí, 
ak si aplikáciu bezplatne 

stiahnete, zadáte svoje meno, 
dátum narodenia, vyberiete si 
meno vašej milovanej osoby, 
pripojíte k tomu jej fotografi u 
a potom už len čakáte na prvú 
romantickú textovú správu. 
„Ráno aj večer. Stále chcem 
byť s tebou... Som smutný, keď 
tu nie si... Sladké sny, moja 
drahá... Len tak ťa objať. Te-
raz!“ – to je len krátka ukážka 
toho, na čo sa môžete tešiť. Ak 
sa vám pozornosti zo strany 
vášho virtuálneho partnera 
bude máliť, za 0,99 eura  si 
môžete predplatiť prémi-
ovú verziu aplikácie, ktorou 
zvýšite frekvenciu zasielania 
milostných SMS na viac ako 
dve SMS denne. Výnimkou 
nebude ani blahoželanie 
na narodeniny či Valentína. 
No nie je tá vaša spriaznená 
duša úžasná?   

UŽ SA NEMUSÍTE 

CÍTIŤ OSAMELO
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SLOVÁCI SI S KAŽDÝM 

REFINANCOVANÍM 

ÚVERU POŽIČAJÚ 

EŠTE VIAC. SLEDUJETE SI 

SVOJ ROZPOČET?

Držte svoje 
výdavky 
pod kontrolou

KOĽKO PEŇAZÍ STE MINULI 
ZA POTRAVINY MINULÝ 

MESIAC? NEVIETE? TIETO 
APLIKÁCIE VÁM POMÔŽU

BEZ PEŇAZÍ SA DNES NEZAOBÍDEME. 
MÍŇAME ICH NA NEVYHNUTNOSTI, 
ZÁBAVU ČI POTEŠENIE. REALITA JE 
TAKÁ, AK PRÁVE NIE SME MILIONÁRI, 
ŽE ICH DOKÁŽEME OVEĽA RÝCHLEJŠIE 
MINÚŤ AKO ZAROBIŤ A EŠTE ŤAŽŠIE ICH 
USPORIŤ. A KEĎ SI MYSLÍTE, ŽE MÁTE 
SVOJ ROZPOČET POD KONTROLOU, 
MOŽNO SA MÝLITE. 
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 PRE ŠTUDENTOV

Žijeme v dobe virtuálnych peňazí, keď nám stačí platobná 
karta v peňaženke, alebo mobilná banková aplikácia v telefó-
ne a prostredníctvom nich zaplatíme za svoj bežný nákup 
v potravinách. Peniaze tak z účtu miznú oveľa rýchlejšie, ako 
by sme chceli, pretože s nimi ani neprichádzame do fyzického 
kontaktu. Aj keď sa veľakrát domnievame, že máme o nich 
dokonalý prehľad, opak býva pravdou. Priznajte sa, kto z vás 
si robí svoj mesačný rozpočet? Pochopiteľne, veľa nás nie je. 
Evidencia bežných výdavkov je vec, na ktorú nikto z nás nemá 
čas. V minulosti si tí poctivejší z nás robili zápisky o svojom 
míňaní do poznámkových blokov, neskôr do excelovských ta-
buliek a jednoduchých rozpočtových programov, ktoré bežali 
na počítačoch. 

Dnes si môžeme výdavky sledovať oveľa jednoduchšie. 
Stačí nám na to smartfón a aplikácia, ktorá takéto sledovanie 
výdavkov umožňuje. Potom je už na nás, aby sme si svoje 
minuté peniaze značili. Aplikácie na sledovanie výdavkov 
nám však majú život zjednodušovať, a preto sa mnohé z nich 
dajú veľmi dobre prispôsobiť. Môžete si v nich nastaviť, aký 
máte pravidelný mesačný príjem, aj aké máte opakujúce sa 
mesačné platby (inkaso, účet za telefón, posilňovňa, poiste-
nie). Niektoré umožňujú integrovať bankové SMS notifi kácie, 
čo v praxi znamená, že si kúpite v obchode napríklad tenisky 
a banka vám na mobil pošle SMS správu o odpočítaní peňazí 
z vášho účtu. Aplikácia na sledovanie výdavkov túto SMS 
prečíta a výdavok zaznamená. Vy si ho už len zaradíte do prí-
slušnej kategórie, ktoré si môžete zvoliť podľa svojich potrieb 
(jedlo, oblečenie, zábava, zdravie, fi tnes, auto...). Výhodou je, 
že ak si budete poctivo aspoň mesiac evidovať svoje výdav-
ky, presnejšie zistíte, kde míňate veľa a ako môžete ušetriť. 
Aplikácie vám tiež dokážu pomôcť v plánovaní rozpočtov 
na ďalšie mesiace a nasporiť si napríklad na letnú dovolenku. 

Otestovali sme niekoľko z nich. 
S týmito aplikáciami sa pri plánovaní svojho rozpočtu urči-

te neprerátate. Nech je sledovanie osobných fi nancií akokoľ-
vek náročné, nezabúdajte, že pri hospodárení s nimi treba 
v prvom rade používať zdravý rozum, ktorý funguje aj keď sa 
vám smartfón náhodou vybije. >>>

DÁ SA TO 
AJ CEZ BANKOVÚ 

APLIKÁCIU
Základné sledovanie vašich výdav-
kov umožňujú aj bankové apliká-
cie takmer všetkých komerčných 
bánk na Slovensku. Niektoré z nich 
zobrazia údaje v prehľadných stĺp-
cových či koláčových grafoch. Ich 
nevýhodou je, že nedokážu monito-
rovať tok peňazí mimo banky. Keď 
niekde platíte v hotovosti, aplikácia 
nemá ako zistiť, na čo ste peniaze 
naozaj použili. Ale ak ste si výdav-
ky doteraz nesledovali, aj toto je 
jeden zo základných spôsobov, ako 
začať s peniazmi dobre hospodáriť. 
Určite odporúčame nainštalovať si 
do smartfónu aj mobilnú aplikáciu 
vašej banky a zamyslieť sa nad svo-
jimi výdavkami. 

APLIKÁCIE 
NA SPRAVOVANIE 

FINANCIÍ VÁM 
POMÔŽU 

HOSPODÁRIŤ 

TOMÁŠ  BURANSKÝ
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P R Í J M Y 
A  V Ý D A V K Y

Ak si chcete strážiť rozpočet čo 
najjednoduchšie, táto slovenská 
aplikácia je určená pre vás. Ne-
ponúka veľa možností, no na zá-
kladné sledovanie výdavkov stačí. 
Úvodná obrazovka obsahuje príjmy, 
výdavky a štatistiky. Každý príjem 
či výdavok si zapíšete a označíte. 
Žiaľ, nie je možné ich kategorizovať 
podľa oblastí. Vašu bilanciu si po-
tom môžete grafi cky sledovať podľa 
obdobia. Výhodou je, že aplikácia 
má predprípravu na integráciu SMS 
notifi kácií z ČSOB a Slovenskej 
sporiteľne. 

M y M o n K e y
Aplikácia MyMonKey je postavená 
úplne inak, ako ostatné aplikácie 
o ktorých píšeme. Nesleduje pri-
márne vaše bežné výdavky, ale hos-
podárenie na účte v banke. V úvode 
zadáte názov vášho účtu a jeho 
číslo, zvolíte si banku. Dostupné sú 
takmer všetky slovenské komerčné 
banky. Nastaviť si môžete viacero 
účtov. Aplikácia potom spracú-
va SMS notifi kácie o pohyboch 
na vašich účtoch a vy si na jednom 
mieste nájdete kompletný prehľad 
príjmov a výdavkov v koláčo-
vých grafoch. 

Zákazníci Telekomu majú 

PRO verziu na  12 mesiacov 

zadarmo 

VÝHODNÉ RIEŠENIE PRE MAJITEĽOV VIACERÝCH BANKOVÝCH ÚČTOV 

M O N E Y  L O V E R
Ak si chcete svoje fi nancie strážážiť
naozaj komplexne, táto aplikákácia
vám dobre poslúži. Najskôr nr nasnastavtavíí-
te svoje rozpočty, prípadnene cieľ, koľ-
ko by ste chceli usporiť. A. Aplikácia 
potom sleduje, ako penniaze šetríte,
prípadne upozorní nana zvýšené 
výdavky, alebo na toto, že je čas opäť
nejaké peniaze z rorozpočtu odldlo ťžiť. 
V rámci rozpočtotov si sledujete, koľ-
ko míňate na jejedlo a pitie, oblečenie
či iné položkyky. Nastaviť si môžete aj 
opakované é platby, kto éré apl áikácia
potom kažaždý mesiac automaticky 
odráta zz mesačného rozpočtu.

S P E N D I N G 
T R A C K E R

So Spending Trackerom hneďeď 
uvidíte, koľko ste minuli a čči ste 
ešte v pluse. Grafi cky je apaplikácia 
vyladená naozaj efektnene, akoby ste
si robili zápisky peromm pod seba
s tým, že zelenou vididíte príjmy
a červenou výdavkkyvky. R. Rýchýchlolo sasa 
dokážete prepínanať medzi denným,
mesačným či roročným prehľadom.
Takisto si môžôžete nastaviť opakova-
né príjmy a va výdvýdavkavkyy, ktoktoréré sasa dajdajúú 
členiť do ppodrobných kategórií. 
Údaje z nnej sa zálohujú na Dropbox.

E X P E N S E 
M A N A G E R

Expense Manager je síce apllplikáiká icia,
ktorá nie je v slovenčine, aale ponúka 
intuitívne rozhranie. Hnneď na úvod-
nej obrazovke nájdete e sumárne in-
formácie o vašej fi nanančnej bilancii. 
V aplikácii si môžeteteete nanastastaviťviť roroz-z
počty, príjmy, opapakované výdavky či 
pripomenutia nna blížiace sa platby.
Páčila sa námm možnosť výberu typu 
platby – hottotovoovosťsť, plplatbatba ka kartartouou, 
internetbabanking, vďaka čomu 
zistíte, ktktorými kanálmi míňate 
najviacac. Integrovať môžete aj vaše 
SMS S notifi kácie z banky a výdavky
si ssledovať v koláčových grafoch. 

S P E N D E E
Spendee je aplikácia, ktorá vám 
umožní nastaviť si viac peňaženiek 
a kontrolovať výdavky oddelene, 
napríklad pracovné a súkromné. 
Ku každej z peňaženiek si môžete 
vytvoriť niekoľko rozpočtov (dovo-
lenka, bežný rok). Potom si jednot-
livé výdavky zaradíte do kategórie 
a priradíte k danému rozpočtu. Máte 
tak absolútny prehľad, koľko a na čo 
míňate. Aplikácia ponúka príjemné 
grafi cké rozhranie, zálohovanie úda-
jov v cloude a sledovanie výdavkov 
v prehľadných grafoch. V platenej 
verzii za 1,99 eura na mesiac môžete 
vytvárať neobmedzené množstvo 
peňaženiek a rozpočtov a zdieľať ich 
s priateľmi.  
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M O N E F Y
Ak si potrpíte na dizajnovo vyla-
dené aplikácie, alebo ste jednodu-
cho estét, Monify je odpoveďou 
pre vás. Esteticky naozaj krásne 
spracovaná aplikácia, do ktorej 
budete s radosťou pridávať každý 
váš výdavok alebo príjem. Hneď 
na úvodnej obrazovke uvidíte 
v koláčovom grafe, kde ste „rozfl á-
kali“ svoju výplatu. Aj keď aplikácia 
nie je práve prešpikovaná vychy-
távkami, môže poslúžiť veľmi dobre 
najmä mladým ľuďom. 

M Y  F I N A N C E S
Sledovať vlastné hospodárenie s pe-
niazmi môžete aj prostredníctvom 
My Finances. Aplikácia funguje 
na veľmi intuitívnom rozhraní. 
Jednotlivé príjmy a výdavky značíte 
do preddefi novaných kategórií, 
ktoré sú spracované podrobne a dajú 
sa editovať. Nastaviť si môžete 
trvalé príkazy či výdavky, s ktorými 
počítate v budúcnosti. Ak máte v ap-
likácii zadaných viacero účtov, dajú 
sa medzi nimi prevádzať peniaze, 
čo je pohodlné. Dáta o fi nanciách 
sa zálohujú automaticky do vami 
zvoleného adresára v smartfóne.

W A L L E T
Toto je komplexná aplikácia 
na sledovanie fi nancií, ktorá 
spracúva množstvo detailov o va-
šich peniazoch, prehľadne zora-
dených podľa typu – bankový účet, 
kreditná karta, hotovosť. V aplikácii 
si môžete vytvárať aj nákupné 
zoznamy, alebo dokonca poznačiť 
požičané peniaze, keď zatiahnete 
obed za kolegu, ktorý si zabudol 
peňaženku a neskôr vám peniaze 
vráti. Prehľady o správe fi nancií sa 
dajú exportovať do PDF, XLS či CSV 
a spracúvať ďalej podľa vlastnej po-
treby. Aplikáciu je možné integrovať 
s SMS notifi káciami, zatiaľ, žiaľ, iba 
s českými bankami. 

NAUČ SA 
HOSPODÁRIŤ 

SO SVOJÍM 
VRECKOVÝM

PODROBNÉ 

SLEDOVANIE 

VÝDAVKOV 

PRE GEEKOV

T O S H L
F I N A N C E

ToshlFinancie sledujú vaše pe ípríjjmy 
a výdavky jednoducho, veďveď na-
pokon v jednoduchosti jei je krása. 
Aplikácia je postavená ná na používaní 
tagov a popisov. Čím m viac tagov 
zadávate, tým viac sc sa ich aplip kácia
učí.  Môžete si priridávať rozpočty,
opakované príjmíjmy či výdavky.
Pobaví vás aj mj motivačnými vetami
o tom, ako rorrobíobítete dobdobrere, akak šešetrítrítete,
alebo vám m naopak povie, že už by 
ste mali pi prestať toľko jesť, lebo veľa
míňatete na jedlo. Jej bezplatná ver-
zia je e značne obmedzená, aplikácia
pononúka verziu PRO za mesačný 
alalealebobo ročročnýný poppoplatlatok.ok. 

M O N E Y 
M A N A G E R

Ak ste absolútni technologicickíckí fafajnšjnš-
mekri a idete radi dopodrorobna, po-
tom si zvoľte práve MoneneyManager,
to za predpokladu, že ovovládate an-
gličtinu. Aplikácia sleleduje tok peňazí 
úplne detailne iba vvtedy, ak to sami 
chcete. Môžete si zi zvoliť kategórie vý-
davkov, priradiť iť k nim ďalšie podka-
tegórie a v prérémiovej verzii potom so
správou fi nananancincií mí môžeôžetete pokpokračračovaovaťť 
na vašom pm počítači. Aplikácia totiž
ponúka aa aj desktopové rozhranie.
Príjemnmné je aj to, že sa dá vyberať 
farebebná téma a niekoľko widgetov, 

ktoré uľahčia sledovanie 
výdý avkov.

P O C K E T 
E X P E N S E

Ďalšia z aplikácií je tentokrát á it ibba pre 
„jabĺčkarov.“ Dokáže monitotorovať 
cashfl ow do posledného ddetailu. Príjmy 
a výdavky si kategorizujujete do prehľad-
ných skupín. Pre každúdú skupinu si mô-
žete nastaviť mesačnčnýčný rorozpozpočetčet a, abyby steste 
vedeli, do čoho chchcete koľko mesačne
maximálne invesestovať tak, aby ste sa 
nemuseli zbytotočne zadlžovať.  Apliká-
cia vás potomom upozorňuje na pr kekro-
čené limity ty alebo odporučí neminuté 
peniaze uusporiť. Veľmi príjemné je aj
sledovavanie štatistík, ktoré sa dajú členiť
buď ppodľa časového obdobia alebo
katetegórií výdavkov.

APLIKÁCIE NA KONTROLU FINANCIÍ



IMPLOSION – 
NEVER LOSE HOPE

Implosion je hra, akých nájdete 
v obchodoch s aplikáciami minimum. 
Je to škoda, pretože naozaj stojí za to. 
Najlepšie ju možno defi novať ako sci-fi  
akčné RPG, ktoré kombinuje dynamický 
boj, prepracovaný herný svet a príbeho-
vú kampaň. Ovládanie je prispôsobené 
dotykovej obrazovke, čo znamená, že 
musí byť jednoduché. Aj napriek tomu 
však Implo sion prekvapí značnou 
variabilitou útokov. A keď máte poruke 
ovládač, môžete hrať aj pomocou neho. 
Herný zážitok vtedy viac pripomína 
AAA konzolové hry.

V Implosion si budete vylepšovať 
vášho hrdinu, zbierať rôzne súčasti 
vybavenia a meniť útoky tak, aby ste 
porazili súperov. Pre náročných hráčov 
sú k dispozícii viaceré úlohy, ktoré mô-
žete plniť a predĺžiť si tak hernú dobu. 
Implosion je v ponuke mobilných hier 
skutočným unikátom.
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HRY DO MOBILU

DO VÁŠHO MOBILU SI 
MÔŽETE KEDYKOĽVEK 
STIAHNUŤ NIEKTORÚ Z VIAC AKO 
STOTISÍC HIER, KTORÉ SÚ DOSTUPNÉ 
V OBCHODOCH APP STORE, GOOGLE 
PLAY ALEBO VO WINDOWS OBCHODE. 
ORIENTOVAŤ SA V TAKEJTO PONUKE 
JE PRAKTICKY NEMOŽNÉ A HOCI VÁM 
REBRÍČKY NAJPREDÁVANEJŠÍCH 
A NAJVIAC SŤAHOVANÝCH HIER 
POMÔŽU, NA MNOHÉ SKRYTÉ 
KLENOTY NEUPOZORNIA. TO 
JE VŠAK NAŠA ÚLOHA, TENTO 
ČLÁNOK BUDE PRE VÁS DOBRÝM 
SPRIEVODCOM.    

DO MOBILU

IMPLOSION BY SA NESTRATIL 
ANI NA POČÍTAČI 

ČI HERNÝCH KONZOLÁCH

DO VÁŠHO MOMOBILU SI 
MÔŽETE KEKEDYKOĽVEK
STIAHNUŤUŤ NIEKTORÚ Z VIAC AKO 
STOTISISÍC HIER, KTORÉ SÚ DOSTUPNÉ 
V OBOBCHODOCH APP STORE, GOOGLE 
PPLAY ALEBO VO WINDOWS OBCHODE. 

AJ MOBILNÉ HRY

DOKÁŽU PREKVAPIŤ 

KVALITOU SPRACOVANIA. 

ZAHRAJTE SI TIE

NAJLEPŠIE  

AAA TITULY

ROMAN KADLEC
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RÉPUBLIQUE
Príbeh tejto hry je takmer 
rozprávkový. Vývojári sa 
rozhodli, že chcú spraviť hru 
konzolovej kvality pre mobilné 
zariadenia. S týmto predsavza-
tím išli na portál Kickstarter, 
kde projekt podporilo dostatok 
hráčov, aby sa stal realitou. 
Totiž, vo svete mobilných hier 
si skôr na seba zarobí hra, ktorú 
môžete hrať zadarmo a obsahu-
je množstvo mikroplatieb ako 
titul, ktorý si musíte kúpiť za 10 
eur a neviete, či vás bude baviť.

République zaujme vynika-
júcim spracovaním. Audiovizu-
álna stránka je skvelá, môže 
konkurovať aj „veľkým“ adven-
túram. Na samotnú hrateľnosť 
si treba zvykať, najmä kvôli 
pomalšiemu tempu. Hlavnou 
hrdinkou je Hope, ktorá je 
uväznená v totalitnom štáte 
a práve tajomstvá tohto štátu 
budete počas hrania odhaľo-
vať. A hoci si pritom vystačíte 
s jednoduchým ťukaním na ob-
razovku, ponúka République 
pomerne prepracovanú stealth 
akciu a premyslené hádanky. 
Aj v tomto prípade ide o hru, 
ktorú ocenia náročnejší hráči. 

OCEANHORN
Tento titul poteší všetkých 
milovníkov príbehových 
a rozprávkových RPG hier. 
Inšpiráciou pre Oceanhorn je 
kultová séria Zelda. Mobilná 
hra ponúka takmer rovnakú 
jednoduchú hrateľnosť, 
obrovský herný svet a množ-
stvo herných zážitkov. 
Budete skúmať svet, bojovať 
s nepriateľmi a vylepšovať 
vášho hrdinu. Oceanhorn je 
vhodná voľba pre každého, 
kto hľadá niečo viac, než 
„minútovky“ do telefónu.

REAL RACING 3
Real Racing 3 je najlepšia 
automobilová hra, ktorú si 
môžete zahrať na mobilných 
zariadeniach. Ide o F2P (free
-to-play, hra je dostupná za-
darmo) titul, ktorý je na trhu 
už niekoľko rokov a za túto 
dobu sa výrazne rozrástol. 
Ponúka veľké množstvo 
vozidiel, okruhov a súťaží, 
takže ak chcete, môžete hre 
venovať desiatky hodín a aj 
napriek tomu budete mať 
stále čo robiť.

Real Racing ponúka nie-
ktoré základné prvky simulá-
cie, čím sa odlišuje od konku-
rencie, ako je napr. Asphalt 
8. Ovládanie je jednoduché, 
stačí telefónom točiť ako 
volantom. Pridávanie plynu 
môžete regulovať, prípadne 
si nastavíte automatický 
plyn. Real Racing 3 môžete 
hrať aj pomocou herného 
ovládača a na hre oceňujeme 
audiovizuálne spracovanie, 
dôraz na detail a takisto aj 
zábavnosť jazdenia. Odpo-
rúčame.

WORLD OF 
TANKS BLITZ  

World of Tanks je obľúbená 
F2P hra, ktorú hrajú milió-
ny ľudí na počítačoch. Blitz 
je jej verzia pre mobilné 
zariadenia. Vychádza z rov-
nakého princípu, avšak 
herný dizajn je prispôso-
bený pre potreby telefó-
nov a tabletov. To v praxi 
znamená, že herné mapy 
sú menšie, počet hráčov 
je obmedzený na 14 – stojí 
proti sebe dvojica sedem-
členných tímov a ovládanie 
je optimalizované pre 
dotykové obrazovky.

Úloha hráča je jasná. 
Zničiť nepriateľa a vyhrať 
zápas. Tie obvykle trvajú 
niekoľko minút, takže 
hranie má spád. K dispozí-
cii je viac ako 200 tankov, 
ktoré si môžete vylepšovať, 
každý z nich má unikátne 
vlastnosti. Pokiaľ teda 
obľubujete bitky tankov, 
World of Tanks Blitz nepre-
hliadnite.

ľnosť
ôli
nou
e
átee 
tátuu

aľo-
ačíte
na obb-
que 
tealth 
nky.
hru, 

ráči.
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MOBA A KARTOVÉ HRY VAINGLORY JE LEAGUE 
OF LEGENDS PRE 

MOBILNÉ ZARIADENIA

VAINGLORY
Vainglory je mobilná hra, ktorá 
má najbližšie k počítačovému 
hitu League of Legends. V ňom 
stoja proti sebe dva tímy 
o troch, resp. piatich hráčoch, 
ktorí bojujú v zápasoch. Vain-
glory ponúka súboje 3 vs. 3, čo 
dáva zmysel vzhľadom k nátu-
re mobilných zariadení. Zápasy 
sú prehľadnejšie a mapy men-
šie v porovnaní s počítačovými 
MOBA titulmi.

S výnimkou menšieho počtu 
hráčov v každom tíme, má 
Vainglory totožný koncept ako 
už spomenutý LoL alebo DOTA 
2. Každý hráč si vyberie jedné-
ho z hrdinov, pričom každá po-
stava má unikátne schopnosti. 
Súčasťou boja sú aj počítačom 
kontrolované príšery. V tomto 
smere vás žiadne prekvapenie 
nečaká, pokiaľ ste hrali LoL 
na počítači, pri hraní Vainglory 
sa budete cítiť ako doma.

Okrem výbornej adaptácie 
MOBA žánru pre potreby 
mobilných zariadení oceňu-
jeme aj kvalitu audio-
vizuálneho spraco-
vania. Hra vyzerá 
nádherne.    

CALL OF 
CHAMPIONS

Call of Champions je ďalšia 
z výborných MOBA hier. 
V tomto prípade sa však 
vývojári nebáli ísť o krok 
ďalej. Základ je rovnaký ako 
v prípade Vainglory – proti 
sebe stoja dva tímy, každý 
hrá za unikátneho hrdinu so 
špeciálnymi schopnosťami. 
Herný systém však funguje 
podľa iných pravidiel, vďaka 
čomu zápasy trvajú iba pár 
minút. Hranie je dynamickej-
šie a počas polhodinky stih-
nete odohrať viac zápasov 
v porovnaní s Vainglory. Túto 
zmenu chválime, v prípade 
mobilných zariadení sa hodí. 
Uznávame však, že nemusí 
vyhovovať úplne každému. 

HEARTHSTONE 
HEROES OF 
WARCRAFT

Blizzard vytvoril hru, ktorá 
posunula žáner digitálnych 
kartových hier na novú úroveň. 
Nazýva sa Hearthstone a mô-
žete si ju zahrať na počítači, 
tablete a telefóne. Vo všetkých 
prípadoch ide o totožnú hru so 
všetkými funkciami a vlastnos-
ťami. Mení sa iba zariadenie.

Hearthstone si získal milióny 
hráčov. Jedným z dôvodov je 
cena – hru si stiahnete zadarmo 
a v prípade záujmu si môžete 
kúpiť balíčky kariet alebo špe-
ciálny obsah za peniaze. Z po-
hľadu hráča, ktorý si chce raz 
za čas zahrať však nie sú mikro-
transakcie nutné. Vystačíte si aj 
s tým, čo vám dá hra zadarmo. 
Je veľmi pravdepodobné, že ste 
o tejto hre už počuli, ale pokiaľ 
ste sa s ňou ešte nestretli, 
odporúčame to zmeniť. Hearth-
stone má veľmi dobre spravený 

tutoriál, takže vás v priebehu 
pár minút naučí všetko, 

čo potrebujete vedieť. 
Pravidlá sú pomerne 

jednoduché, ale ako 
to už býva, kom-

plexnosť spočíva 
v mechanikách 
hrania.

CLASH 
ROYALE  

Vývojári titulu Clash 
of Clans vytvorili hru, 
ktorá defi nuje novú 
generáciu kompetitív-
neho mobilného hrania. 
Tam, kde LoL exceluje 
na počítačoch, má Clash 
Royale všetky trom-
fy v rukáve. Táto hra 
kombinuje kartovú hru 
so stratégiou v reálnom 
čase a s taktickými 
bojmi. Počas hrania 
bojujete proti reálnym 
hráčom. Boje sú rýchle, 
takže Clash Royale má 
spád, ktorý je v prípade 
mnohých mobilných 
hier nevyhnutnosťou. 
A hoci neosloví každé-
ho, milióny aktívnych 
hráčov sú dôkazom, že 
ide o chytľavý herný 
materiál.
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„NEKONEČNÉ“ STRATÉGIE 

S PRVKAMI RPG

K NIEKTORÝM „NEKONEČNÝM“ 
HRÁM SA BUDETE VRACAŤ AJ 
NIEKOĽKO MESIACOV VKUSE 

HEROES 
TACTICS: WAR AND 

STRATEGY
„Nekonečné“ stratégie sú špecifi c-
kým žánrom mobilných hier. Ide 
o tituly, ktoré spočiatku zaberajú 
relatívne dosť času, avšak neskôr 
skĺznu do stereotypu a k hre sa 
budete vracať iba zo zotrvačnosti. 
Našťastie, vtedy už nie je potrebné 
investovať do hry hodinu denne, ale 
iba pár minút, aby ste získali energiu 
zadarmo a použili ju.

Jedným z najlepších zástupcov 
tohto segmentu je hra Heroes Tac-
tics. Tá kombinuje ťahovú stratégiu 
v štýle Heroes of Might and Magic so 
zbieraním a vylepšovaním hrdinov. 
Práve tento aspekt vás bude nútiť 
vracať sa ku hre. Je totiž chytľavé 
sledovať, ako sa vaša súkromná 
zbierka rozširuje, hrdinovia sú 
silnejší a skalpy nepriateľov počítate 
na desiatky. Zábavný je aj ťahový 
systém boja, ktorý máte kompletne 
pod kontrolou.

Heroes Tactics je fajn titul, pri 
ktorom môžete stráviť aj rok. Pokiaľ 
hľadáte dlhodobú zábavu, ktorú si 
každý deň zapnete na pár minút, toto 
je dobrá voľba.

DRAGONSOUL
DragonSoul vychádza 
z totožného základu ako 
Heroes Tactics. Kombinuje 
boj – v tomto prípade ide 
o boj v reálnom čase, so 
zbieraním hrdinov a ich 
vylepšovaním. Obe hry 
sú z hľadiska herných 
mechaník prakticky 
na nerozoznanie a okrem 
príbehového režimu ponú-
kajú kompetitívny obsah 
a kooperatívny systém 
cechov. 

Hlavný rozdiel spočíva 
v už spomenutom boji. 
Niekomu môže koncept 
DragonSoul vyhovovať 
viac, ale v tomto prípade 
je všetko postavené iba 
na tom, akých silných 
hrdinov máte a ako ich 
nakombinujete. Heroes 
Tactics otvára aspoň 
nejaké taktické možnosti 
priamo počas boja, a to tu 
chýba. 

CLASH OF 
CLANS

O Clash of Clans počuli 
takmer všetci. Je to jedna 
z najúspešnejších mobil-
ných hier, ktorej výnosy sa 
rátajú v miliónoch. Záro-
veň je to žrút času na dlhú 
dobu. Niečo ako kedysi 
Farmville. Každý deň hru 
zapnete, aby ste si vylepšili 
svoju dedinu. Niektoré 
úkony môžete urýchliť – 
ak zaplatíte. A tento tlak 
bude s postupom hrania 
čoraz výraznejší. Zo začiat-
ku totiž jednotlivé úkony 
trvajú minúty, neskôr sú to 
hodiny a dni. Vaša dedina 
sa však utešene rozras-
tá, a to je pre mnohých 
hnací motor, prečo Clash 
of Clans hrajú aj niekoľ-
ko mesiacov. Nečakajte 
od tejto hry hrateľnosť ako 
v prípade stratégií pre po-
čítače, svet mobilných hier 
funguje inak.

STAR WARS: 
COMMANDER  
Úspech Clash of Clans je 
natoľko veľký, že existuje 
aj jej neofi ciálny klon 
s licenciou Hviezdnych 
vojen. Nazýva sa Star 
Wars: Commander a fun-
guje na úplne totožnom 
princípe. Hru treba 
každý deň spustiť a po-
stupne zveľaďovať svoju 
vesmírnu základňu. Rov-
nako ako v CoC, aj v Star 
Wars trvajú jednotlivé 
úkony minúty a neskôr 
dni. Ak vám popísaný 
koncept nie je sympa-
tický, licencia Star Wars 
situáciu nezachráni. 
V opačnom prípade bude 
táto alternatíva pre nie-
koho lákavejšia voľba.
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NEPREHLIADNITE
HRA MONUMENT VALLEY 

JE UMELECKÉ DIELO

MONUMENT 
VALLEY

Monument Valley je jeden 
z vynikajúcich príkladov 
toho, že aj mobilná hra 
môže niekedy tromfnúť 
tie počítačové. V tomto 
prípade je to dané najmä 
vynikajúcim spracovaním 
a prispôsobením samotnej 
platforme. Monument 
Valley je logická hra, ktorá 
do veľkej miery profi tuje 
z audiovizuálneho spraco-
vania. Grafi cká stránka je 
doslova umelecká, ale nie 
je to samoúčelné. Je totiž 
navrhnutá tak, aby vynikli 
optické klamy, ktoré sú 
základom hádaniek. Atmo-
sféru vhodne dopĺňa hudba 
a výsledkom je unikátny 
zážitok, ktorý by pravdepo-
dobne na počítači alebo 
veľkom televízore nevyni-
kol tak ako na obrazovke 
tabletu či smartfónu. 

THE 
ROOM

The Room je vyni-
kajúco spracovaná 
adventúra. Nachá-
dzate sa v miestnosti, 
v ktorej ste uväznení 
a musíte z nej utiecť. 
Cesta k úspechu 
spočíva v spoznáva-
ní svojho okolia, 
hľadaní dôležitých 
predmetov a riešení 
hádaniek. Aktuálne 
sú dostupné 3 hry 
zo série The Room, 
odporúčame ich 
všetky.

HORIZON 
CHASE

Horizon Chase zabaví 
všetkých milovní-
kov arkádových 
automobilových hier 
typu Lotus. 16-bitová 
grafi ka, dobová hudba 
a jednoducho spracova-
né preteky, ktoré môžu 
niekomu pripomínať 
jazdu na trenažéri 
v  autoškole. Nenechaj-
te sa tým odradiť, toto 
je jedna z najzábav-
nejších automobilo-
vých arkád, ktoré sú 
aktuálne dostupné pre 
mobilné zariadenia.  

SEA HERO 
QUEST  

Sea Hero Quest je 
dôkazom toho, že hranie 
hier môže aj pomáhať. 
Hraním tejto hry totiž 
pomáhate pri výskume 
demencie, a to takým 
spôsobom, že môžete 
zdieľať anonymizova-
né údaje s vedcami. 
Vašou úlohou počas 
hrania je orientovať sa 
v neznámom prostredí, 
ktorého komplexnosť sa 
neustále zvyšuje. A vedci 
tieto údaje spracujú a vy-
tvoria databázu toho, ako 
sa bežný človek orientu-
je. Hra celý výskum znač-
ne urýchľuje, pretože 
prostredníctvom hrania 
sa doňho zapojí veľké 
množstvo ľudí. Sea Hero 
Quest odporúčame práve 
kvôli tejto myšlienke.

SCORE! 
HERO  

Ste nabudení z Maj-
strovstiev Európy vo 
futbale a chcete si 
zahrať nejaký futbal aj 
v telefóne? Odporúča-
me Score! Hero. Táto 
voľba vás možno prek-
vapí, ale vedzte, že ide 
o jednu z najlepších 
hier svojho druhu. Je 
vhodne prispôsobená 
pre mobilné zariadenia 
a dotykové ovládanie – 
trajektóriu lopty kres-
líte dotykom. A aby ste 
mali dôvod do vir-
tuálnej lopty kopať, 
v Score! Hero prežijete 
kariéru futbalistu. 
Záleží iba na vás, 
aká bude úspešná 
a či sa na Euro, resp. 
Majstrovstvá sveta do-
stane aj váš virtuálny 
športovec.
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Nová aplikácia TV Markíza 
kombinuje dve základ-
né funkcie.  Poskytuje 

informácie a rekapituláciu už 
odvysielaných relácií. Okrem toho 
však prepája divákov s televíziou. 
Pokiaľ máte aplikáciu spustenú 
počas živého vysielania relácie,
napr. Teleráno, môžete sa v reálnom 
čase zapájať do ankiet a hlasovaní 
a takisto komentovať obsah, ktorý 
vás zaujme. Sledovanie televízie je 
tak interaktívnejšie, môžete sa stať 
priamo jeho súčasťou a rozhodovať 
o tom, čo sa bude na obrazovke 
odohrávať.

Aplikáciu môžete používať aj bez
nutnosti prihlásenia. Ak však nech-
cete ostať v anonymite, vytvorte 
si nové konto alebo sa jednoducho 
prihláste pomocou Facebook účtu.

Mobilná TV Markíza priamo po 
spustení informuje o tom, či je relá-
cia online a ak áno, môžete využívať 
už spomenuté interaktívne fun-
kcie, ako je hlasovanie v anketách 
alebo komentovanie obsahu. Vďaka 
tomu môžete byť súčasťou relácie 
aj v prípade, že práve nesedíte pred 
televíznou obrazovkou a nesledujete 
ju naživo. Nech ste kdekoľvek, s ap-
likáciou budete súčasťou diania.

V opačnom prípade je mobilná 
TV Markíza výborným zdrojom
informácií. Upozorňuje vás na
exkluzívnych hostí v televízii a ta-
kisto si môžete spätne pozrieť, čo sa 
na televíznej obrazovke odohralo.
Krátke články dopĺňajú videá, aby 
ste neprišli o žiadne dôležité infor-
mácie. A ak uznáte, že sú naozaj
užitočné, jednoducho ich môžete 
zdieľať s vašimi blízkymi. Priamo 
z aplikácie.

Aplikácia TV Markíza aktuálne 
umožňuje interaktívne sa zapájať 
do vysielania relácie Teleráno. Ďal-
šie relácie budú dopĺňané postup-
ne. Aplikáciu odporúčame stiahnuť
všetkým milovníkom Telerána
a tvorby TV Markíza. Je to uni-
kátny nástroj, ktorý na Slovensku 
v takomto rozsahu ešte nebol.

Markíza 
je interaktívna 
televízia

APLIKÁCIA MARKÍZA

POZERAJTE VYSIELANIE MARKÍZY A ZAPÁJAJTE SA INTERAKTÍVNE

DIVÁCI TELEVÍZIE 
MARKÍZA MAJÚ 
K DISPOZÍCII NOVÝ 
INTERAKTÍVNY NÁSTROJ, 
VĎAKA KTORÉMU MÔŽU 
OSTAŤ V KONTAKTE SO 
SVOJIMI OBĽÚBENÝMI 
MODERÁTORMI A TV 
RELÁCIAMI. STAČÍ SI IBA 
STIAHNUŤ BEZPLATNÚ 
APLIKÁCIU TV MARKÍZA 
DO SMARTFÓNU SO 
SYSTÉMOM ANDROID 
ALEBO IOS.

Aplikácia umožňuje 

prihlásenie cez Facebook

Prostredníctvom aplikácie sa môžete interaktívne 

zapájať do vysielania

ROMAN KADLEC



SLUŽBA PÔJDETO.SK

ROZBITÝ DISPLEJ NA MOBILE, 
NEFUNKČNÁ WI-FI SIEŤ, 
ZAVÍRENÝ, MRZNÚCI POČÍTAČ 
ČI INŠTALÁCIA NOVÉHO 
TELEVÍZORA NA STENU? TO 
SÚ PROBLÉMY, KTORÝCH 
RIEŠENIE BY SME RADŠEJ 
NECHALI NA INÝCH. UŽ NIMI 
NEMUSÍTE OBŤAŽOVAŤ 
SVOJHO SUSEDA, KTORÝ SA 
ÚDAJNE VYZNÁ V POČÍTAČOCH 
ALEBO MÁ VŔTAČKU. STAČÍ 
VYUŽIŤ VÝBORNÚ SLUŽBU 
OD TELEKOMU A VERTE, 
PÔJDETO. NAOZAJ.

Služba a PôjP deto ssľubľu uje vyrieiešenie 
spomínanýan ch starorostí veľmi 
jedjednoduchho. o Obsluhhujúuj ju 

propr fesiononáliá , ktorí ssú šú peciállnene školení
na najn častejejšieš  problémémy pri prácráci so 
smartfrtfónom, tatabletom, popočítačom čm či
telt evízorrom.o  Nájdejdete ich niieleel n v špe-e-
ciáiálnyln ch kioioskoch prepredajní Telelekoe mu,
ale súsú schopní ní pomp ôcťť váv m na ddiaľia ku 
cez počítčítač, teleffón ó a ak ttrebre a, prídu du aj 
k vk vk ám dommov.o

MÁTE PROBLÉM 
S TELEFÓNOM 
ČI TABLETOM? 

Nebojte sa, 
Pôjdeto.

TOP APLIKÁCIE5522

TÁTO SLUŽBA 

STOJÍ ZA 

VYSKÚŠANIE

MNOHÉ SLUŽBY 

SÚ POSKYTOVANÉ 

NA POČKANIE 

ALEBO POHODLNE 

NA DIAĽKU 

Oprava mmobo ilu či tabletu 
nebola nikdydy jednoduchšia

Ako to celé prebieha? StStačí kliknúť 
na n www.pojdeto.sk. V preehľah dnom 
menmenu vyberiete z ponuky obloblasť, 
do ktotorej spadá váš problém, kktorto ý so 
zariadeníením riešite. Ak riešite probloblém 
s telefónom,m, tabletom či počítačom, 
máte dokoncaca možnosť zvoliť si presnúú 
značku a modell zarz iadenia. Na vý-
ber máte širokú škkáluál  služieb, ktoré 
vyvyriešia váš problém.m PoP  jej vybraní
sa dodozviete nielen cenu oprop avy, ale
aj to, akako dlho bude trvať a ča či vám 
technik ppomôo že na počkanie v kv iosku, 
z pohodlia vvášhá o domova cez interte net 
či telefón, alebobo príde problém vyriiešieš ť
pripr amo k vám. Strátránka vám zobrazí
aj mmiesta, na ktorýchch vám zariadenie
opravivia ča i pomôžu na počpo kanie. Na te-
lefónnomm čísle konkrétneneho h kiosku si 
môžete cenunu opravy overiť. SluS žbu si
popotp om jednodduchu o vložíte do kokošíka,
objbjjednede áte a zaplatlatíte.

Môžete požiadať aj o to, aby vás kontaktovali

Na stránke si jednoducho naklikáte typ telefónu 
ako aj váš problém, ktorý potrebujete vyriešiť

SLUŽBA JE DOSTUPNÁ 
NIELEN PRE 

REZIDENČNÝCH, 
ALE AJ PRE FIREMNÝCH 

ZÁKAZNÍKOV
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VIAC INFORMÁCIÍ O SLUŽBE 
NÁJDETE NA:

WWW.POJDETO.SK • 0800 800 700

Po špecifi kovaní vášho problému zistíte, koľko stojí oprava 
a ako dlho bude trvať

Naozaj
široká škála
ponúkaných 
služieb 

Zákazníci Telekomu si môžu za zvýhodnený 
mesačný poplatok aktivovať balíček Pôjdeto 
Pomocník alebo Pôjdeto Pomocník Premium. 
Tieto balíčky už zahŕňajú vybraný počet ser-
visných služieb.  Pre zákazníkov s Magenta 1 
sú zase k dispozícii výhodné balíčky Pôjdeto 
Pomocník Light a Pôjdeto Pomocník Pre-
mium. Podmienky ich získania a informácie 
o aktivácii nájdete na www.pojdeto.sk. 

TOMÁŠ  BURANSKÝ

TECHNICI VÁM 

PORADIA AJ 

NA DIAĽKU

Možností je naozaj neúrekom

V ponuke je široká škála služieb, ktoré 
vychádzajú z najčastejších problémov 
zákazníkov. Od servisných zásahov pri
pokazených telefónoch a tabletoch cez
preinštalovanie operačného systému vo 
vašom notebooku a stolovom počítači, od-
stránenie vírusov a jeho celkové zrýchlenie,
až po nainštalovanie televízora a domáceho 
kina na stenu vo vašej obývačke.

Zaujímavou sa zdá byť aj služba osob-
ného lektora, ktorý vás naučí pracovať
s počítačom. Hoci sa môže niekomu zdať 
zbytočná, mnohí používatelia najmä staršej
generácie majú chuť sa vzdelávať a môžu ju u 
využiť.

Ľahko dostupné
v predajniach Telekomu

Servisné služby, ktoré súvisia 
s opravou zariadení, môžete využiť
v špecializovaných kioskoch, ktoré
sa nachádzajú vo vybraných 
predajniach Telekomu. Ich
zoznam sa neustále rozši-
ruje a nájdete ho na www.
pojdeto.sk. Ak však vo 
vašej blízkosti Telekom 
prpredajňa tento kiosk
nemmá, nevadí. Pracov-
níci TTelelekomu vybavia 
všetko pootret bné

tak, aby zariadenie doručili na najbližší
kiosk a zabezpečili tak opravu. Vy si potom
prídete po opravené zariadenie tam, kde ste
ho odovzdali.

Niekedy netreba vytiahnuť 
ani päty z domu

Obrovskou výhodou tejto služby je to, čo 
dosiaľ neponúkali žiadne servisné centrá.
Poradenstvo na diaľku. Ak si riešenie vášho
problému nevyžaduje návštevu kiosku 
alebo výjazd technika, pracovníci vám 
poradia na diaľku. Ak sa dá problém riešiť

telefonicky, odkonzultujú ho s vamitel
a budú vás navigovať, aby ste a

ho vyriešili. h
Pri problémoch s po-

čítačom a notebookom č
sa prostredníctvom 

špeciálneho programu a s vašímší  súhlasom 
prihlásia napríklad do vášho nototebooku
a vyčistia ho od škodlivého softvéruéru, alebo
nastavia programy podľa vašich potririeb.e  
Vy sa iba pohodlne usadíte a sledujete, akako
pracovník na diaľku pracuje s vaším po-
čítačom, alebo si odbehnete urobiť večerný 
nákup. Po skončení servisného zásahu vám 
pracovník zavolá, aby ste vedeli, že servis 
prebehol úspešne.

Cenovo dostupné

Servisné služby sú cenovo dostupné, ceny 
za jednotlivé servisné služby si nájdete
na stránke www.pojdeto.sk. Cenu si môžete 
overiť aj telefonicky. Potom si službu stačí 
už len vložiť do košíka a zaplatiť. Platbu
môžete uskutočniť prostredníctvom bezho-
tovostného prevodu alebo, ak ste zákaz-
níkom Telekomu, môžete si nechať servis
vyúčtovať na faktúre spolu s ostatnými 
službami, ktoré využívate. Priamo v kios-
koch je možné platiť kartou. 

Ak sa potrebujete
zorientovať

Ak si nie ste istí, či by vám
pracovníci služby Pôjdeto 
dokázali pomôcť, váš prob-
lém s vami prekonzultujú. 
Nájdete ich nielen v kios-
koch predajní Telekomu.
Využiť môžete aj on-line
chat na stránke. Ak chcete 
aby vám zavolali, stačí im
nechať vaše telefónne číslo.

Kiosky Pôjdejdeto.sk
v predajniach určrčite 

spoznátete
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PRVÝ POKUS 
S DOTYKOVÝM 
DISPLEJOM

Prvé reakcie začiatočníkov 
s dotykovým displejom nám 
môžu pripadať úsmevné. 
Pravdepodobne ste to už 
videli alebo zažili na sebe – 
„maľovať“ prstom po displeji 
ste vašich rodičov už asi 
videli. Ako teda ovládať te-
lefón tak, ako je potrebné a čo 
všetko sa prstami na displeji 
dá robiť? Ukážeme si na čo 
všetko Android a softvér 
v tomto systéme reaguje.

Ťuknutie

Klasický príkaz dotknutím 
sa špičky prsta. Potvrdzujete 
ním voľby, aktivujete kláves-
nicu v editačnom poli atď.

Pohyb prsta

Pohybom po displeji sa pre-
súvate po úvodných obrazov-
kách, rolujete menu alebo 
napríklad prechádza obráz-
kami v galérii. Tu používatelia 
najčastejšie maľujú ako so 
štetcom. V lepšom displej buď 
nereaguje správne alebo vám 
zroluje príliš veľkú oblasť a vy 
sa neviete dostať k obsahu 
tak, aby vám zostal na disp-
leji. Riešenie je jednoduché 
– stačí prst priložiť a začať 
s ním ťahať, nemusíte ho 
z displeja zdvíhať. Zaujímavé? 
Vyskúšajte to, nebojte sa 
na ňom nechať prst dlhšie.

Dlhé podržanie

S tým súvisí vyvolanie 
kontextovej ponuky, ak je 
k dispozícii. Ak totiž necháte 
na displeji prst dlhšie, zobrazí 
sa ponuka pre daný prvok. 
Napríklad kontextové menu 
v prehliadači, ak je pod vaším 
prstom prepojenie na inú 
stránku. Ak je tam bežný text, 
automaticky sa vyberie celé 
slovo pod prstom. V emailo-
vom klientovi získate prístup 
k ďalším akciám, čo s daným 
emailom. V galérii obrázkov 
po podržaní prsta nad jedným 
z nich aktivujete režim viac-
násobného výberu.

Gesto dvomi prstami

Spojením dvoch prstov 
od seba aktivujete hneď 
na hlavnej obrazovke ich 
nastavenie. Zmenšia sa a vy 
si ich môžete napríklad 

preusporiadať. Funguje to aj 
v galérii obrázkov v režime 
náhľadu. Meníte tým veľkosť 
náhľadu. Naopak pohybom 
prstov od seba náhľady 
zväčšujete. Vyskúšajte si to 
v galérii, uvidíte iný rozmer 
náhľadov, takže na rých-
le prebehnutie obrázkov 
ich nemusíte zobrazovať 
po jednom. A samozrejme, 
v režime obrázka tým meníte 
jeho veľkosť, rovnako tak aj 
meníte zobrazenie mierky aj 
vo webovom prehliadači.

Dvojité ťuknutie

Táto voľba nefunguje všade, 
no slúži na zapnutie displeja. 
Používatelia telefónov LG 
alebo Lumií toto poznajú. 
Je to funkcia, ktorá displej 
aj  vypne, a to práve na te-
lefónoch LG. Stačí dvakrát 
ťuknúť na prázdne miesto 
na hlavnej obrazovke.

PORADŇA
Rady a návody
pre váš telefón

LETO JE UŽ 
V PLNOM 

PRÚDE 
A MY MÁME 

PRE VÁS 
ĎALŠIE TIPY 

A NÁVODY, 
AKO VYUŽIŤ 

SVOJ TELEFÓN.

Inšpirovali sme 
sa, ako inak, vami. 

Teda bežnými 
používateľmi, 

ktorí svoj telefón 
už nejakú dobu 
používajú alebo 

s dotykovým 
smartfónom 

práve začínajú. 
Dnešné telefóny 

majú toľko 
funkcií, že je 

problém sa ich 
naučiť používať 

všetky. Preto 
máme pre vás 

tipy či už ste 
úplný začiatočník 

alebo hľadáte 
niečo nové 

alebo niečo, čo 
ste si netrúfali 

vyskúšať. 

TIP
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ULOŽENIE 
VŠETKÝCH 
OBRÁZKOV 
V MMS

Záujem o posielanie MMS 
je stále, veď v ponukách 
operátorov ich máte niekedy 
zadarmo. Sú v balíku služieb 
a tak ich mnohí radi vy-
užívajú. Najmä v spojení 
s používateľmi, ktorí nechcú 
z dôvodu rôznych obáv in-
ternet vo svojom smartfóne.
MMS najčastejšie použí-
vame na posielanie ob-
rázkov. Čo ak sa vám ale 
v MMSkách pri vybraných 
používateľoch nazbieralo 
veľmi veľa obrázkov? Dajú 
sa síce uložiť, no neraz len 
po jednom. V prípade, že 
to váš telefón podporuje, 
vyskúšajte ich uložiť všetky 
naraz.

Ako na to?

V zobrazení správ vybrané-
ho odosielateľa aktivujete 
kontextové menu. Napríklad 
na telefónoch Samsung je 
tu voľba Ďalšie – Album. 
Zobrazia sa všetky obrázky, 
ktoré tu máte v konver-

zácii s vybranou osobou. 
Stačí aktivovať výberový 
režim (dlhým podržaním 
prsta na náhľade obrázka) 
a vybrať obrázky. Takto ich 
potom uložíte do galérie 
obrázkov.

ČO JE TO 
DUÁLNE 
ÚLOŽISKO?

Niektoré telefóny majú 
špeciálnu softvérovú nad-
stavbu, ktorá vytvorí tzv. du-
álny režim úložiska. Získate 
vlastne akoby dva telefóny. 
Samsung má takúto funkciu 
a volá sa Knox. Coolpad 
integruje tento režim do nie-
ktorých zariadení a v jeho 
prípade je funkcia nazvaná 
Dual Space. Pointou teraz 
nie je, ako sa funkcia volá, 
ale čo vám prinesie.

Výhody tajného 
režimu

na displeji sa po zadaní hesla 
dostanete do špeciálneho 
režimu. Ide o akýsi virtuálny
režim, ktorý zdieľa pamäť 

s telefónom, no dáta v ňomom
sa zobrazujú len po zadadaní 
hesla. Na začiatok si rerežim 
nastavujete. To znammená, že
si vyberiete, ktoré aapliká-
cie v ňom majú fufungovať. 
Napríklad prehlihliadač, galéria 
obrázkov, Messssenger alebo
napríklad Insnstagram prípad-
ne Gmail. MMáte dve Gmail 
adresy a chchcete jednu utajiť?
Používajajte ju v režime Knox 
a v bežnžnom ju nebude vidno. 
Systémémové aplikácie podpo-
rujúú aj presúvanie obrázkov
a ssúborov do chráneného 
ppriestoru. Ak totiž máte
v galérii obrázkov fotky, 
ktoré chcete utajiť, presu-
niete ich do galérie Knoxu.

AKO 
DEAKTIVOVAŤ 
PRIPOJENIE NA 
OPERÁTORA?

Letový režim asi všetci 
poznáte. Je to režim, ktorý 
deaktivuje bezdrôtovú 
komunikáciu a vyžaduje sa 
v lietadle. Čo však, ak chcete 
používať režim Wi-Fi alebo 
Bluetooth, prípadne GPS, 
no nechcete/nemôžete mať 
aktívny GSM modul?

Takáto voľba totiž v te-
lefóne nie je. S vloženou 

SIM kartou sa k operátorovi 
telefón vždy prihlási. Práve 
letový režim alebo režim 
zvaný Lietadlo, sa dá na ten-
to účel použiť.

Len pre úplnosť – po deak-
tivácii letového režimu sa 
vrátia všetky nastavenia 
ostatných bezdrôtových 
režimov do pôvodného 
stavu. Nebudete musieť Wi
-Fi a iné pripojenia dodatoč-
ne zapínať. 

Ako na to?

Z ponuky roletového 
menu, ktoré potiahnete 
zvrchu displeja stačí ťuknúť 
na ikonu tohto režimu. Vtedy 
sa preruší akákoľvek bezdrô-
tová komunikácia. No stále je 
tu možnosť zapnúť ostatné 
moduly, napríklad Wi-Fi, 
Bluetooth alebo GPS. Ak teda 
potrebujete vypnúť len te-
lefón, použijete tento režim. 
Všetko ostatné si dodatočne 
znova aktivujete a môžete 
veselo komunikovať ďalej, 
napr. internetovať cez Wi-Fi 
pripojenie.

MICHAL REITER

TIP

TIP

TIP
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VYDAVATEĽ: 
SLOVAK TELEKOM, A.S.

ŠÉFREDAKTOR: 
ONDREJ MACKO

SPOLUPRACOVALI: 
MICHAL REITER
ROMAN KADLEC
MIROSLAV ILLÉŠ

MICHAELA ŠUTKOVÁ
TOMÁŠ BURANSKÝ
XÉNIA RYBÁKOVÁ

KOREKTÚRA: 
JANA RYBÁKOVÁ

LAYOUT 
A GRAFICKÝ DIZAJN: 

LÝDIA VALTER

SÍDLO VYDAVATEĽA:
SLOVAK TELEKOM, A.S.

BAJKALSKÁ 2
817 62  BRATISLAVA

KONTAKT:
TOPAPLIKACIE@TOUCHIT.SK

Redakcia si vyhradzuje
právo na publikovanie

uverejnených príspevkov
na internete pri zachovaní 
autorských práv. Názory

autorov nemusia súhlasiť
s názormi redakcie. Ďalšia

reprodukcia článkov je
možná len so súhlasom

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

Ceny uvádzané pri
predstavení produktov
predstavujú ceny pre
koncového zákazníka

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

v spoločnostiach, od ktorých
sú produkty zapožičané.

KDE NÁS NÁJDETE?
www.topaplikacie.sk

www.facebook.com/topaplikacie 
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NÁJDETE

V PREDAJNIACH 

SLOVAK TELEKOMU

POČAS
NOVEMBRA 

Aplikácie 
pre šikovné 
ruky

Naplánujte si 
svoj čas 
efektívne

Aplikácie priamo 
od Googlu

Skrášlite si 
svoj mobil

w
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Vianoce 
s aplikáciami 
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Magenta 1 – to sú mobilné volania v rodine, internet
a televízia v jednom výhodnom balíku.

www.telekom.sk/magenta1

s otcom na jednotku
sa o zÁbavu
nemusÍš bÁ

internet

Magenta
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APLIKÁCIE PRE ŠTUDENTOV

Elegantne zaoblený rám so zakriveným displejom ti padne do ruky ako uliaty a vďaka rekordne 
dlhej výdrži batérie ti neujde žiadny zážitok. Nová Sony Xperia XA, dokonalá harmónia pre tvoj život.

§13 Mpx fotoaparát s hybridným zaostrovaním 

§8 Mpx predný fotoaparát pre selfi e aj v šere

§pamäťové karty až do 200 GB 

§výdrž batérie až do 2 dní 

Viac na telekom.sk/mobilkazdyrok

Platí pri úhrade príslušného poplatku a využití určeného programu služieb.

MÔŽEŠ MAŤ UŽ 

PO 1 ROKU
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