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energiou

nekonečnÁ externÁ batÉria ako darček
Tieto Vianoce vám darujeme praktickú externú batériu, ktorú vám v každom
Telekom Centre kedykoľvek vymeníme za nabitú po celý rok 2017.
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UŽITE SI MODERNÉ TECHNOLÓGIE NAPLNO, PORADÍME AKO

T

áto časť roka je asi najkrajšia – prežívame vianočný čas. Viem, že dnes
sú Vianoce sviatok, ktorý zasiahla
komercia, ale to je nevyhnutný
dôsledok nášho spôsobu života.
Napriek tomu duch Vianoc žije stále a väčšina
z nás sa teší na stromček, chvíle oddychu a spájanie blízkych. Darčeky k Vianociam patria ako
soľ, pocit obdarovať niekoho, kto sa z darčeka
naozaj poteší, je nezameniteľný. A mobilný
telefón ako darček je stále populárny, veď nový
mobil by chcel asi každý. A vlastné „Vianoce“ si
vlastne môžete urobiť kedykoľvek, stačí malý
darček a príjemné stretnutie.
V tomto vydaní TOP APLIKÁCIÍ máme pre
vás viaceré tipy na to, ako obdarovať vašich
blízkych a sú to naozaj užitočné darčeky.
Nezabudnite však na to, že okrem darčeka
by ste mali stráviť počas vianočného obdobia
viac času spolu, aj keď len na diaľku. Súčasné
technológie to už umožňujú, cez komunikátory
sa porozprávate aj zadarmo a ak chcete, môžete
sa aj vidieť. A to vo výbornej kvalite obrazu.
Jeden z úplne nových takýchto komunikátorov
popisujeme aj v tomto vydaní TOP APLIKÁCIÍ.
S nástupom nových technológií ako sú okuliare
pre virtuálnu realitu sa síce tento zážitok stane
ešte vernejším, ale osobne si myslím, že nikdy
nenahradí to, keď sa stretnete osobne. Inak
vyberať darčeky cez mobil môžete aj po Vianociach, táto téma je stále aktuálna.
Informujeme aj o vynovenom portáli
mojtelekom.sk, ktorý vám umožňuje mať pod
jednou strechou všetky telekomunikačné služby
a mať tak prehľad, za čo naozaj platíte a čo
môžete využívať (a možno ani nevyužívate, čo je
škoda). Konečne aj ja viem, koľko dát vlastne míňam za mesiac. Nie že by sa to nedalo zistiť inak,
ale tu je to také „polopatistické“ a názorné.
Zistil som, že v priemere za posledný polrok
potrebujem tak 5 GB mobilných dát za mesiac,
aby som sa nemusel nijako obmedzovať. Pritom
dosť cestujem po Slovensku, mám rád aj cesty
vlakom, keď si môžem konečne v pokoji pozrieť
niečo na YouTube, vybaviť všetky dlho odkladané maily a dopísať rozpísané články. Vlaky sa
pritom výrazne vylepšili voči minulosti, máte
tak 50 % šancu, že v kupé bude aj elektrická
zásuvka a v nej elektrické napätie. Pokrytie
Slovenska rýchlou sieťou mobilného internetu
je už na celkom dobrej úrovni, a tak sa naozaj dá
efektívne pracovať vo vlaku aj v druhej triede.

A keď sú miesta, kde viem, že sem ešte
mobilný internet nedorazil, obyčajne počúvam
stiahnutú hudbu. S kvalitnými slúchadlami
s potlačením okolitého hluku je to fakt zábava
a človeku ani nepríde, že je v cieli cesty a už
treba vystupovať. Presne toto som v minulosti
chcel a teraz je to naozaj tu. S pokrytím ciest
pre motorové vozidlá je to ešte lepšie, ale tu
obyčajne šoférujem, a teda nejaké sledovanie
videa neprichádza do úvahy.
Pozrel som si aj detailne, ako mám rozloženú spotrebu tých 5 GB mobilných dát počas
mesiaca. Väčšina je naozaj video, to chce
strašne veľa dát, ale je to dobrá zábava. Z aplikácií je to tak YouTube a na druhom mieste
Magio GO. Keďže obyčajne časovo nestíham
sledovať televízne správy, pozerám ich zo
záznamu a s chuťou aj preskakujem reklamy.
To je super.
Ďalej je to hudba, rád počúvam aj neznámu
hudbu napr. cez Deezer alebo Spotify. Potom
sú to maily a prenos dát, keďže pri tvorbe článkov pracujem aj s obrázkami, ktoré sa nakoniec
musia nejako dostať na to správne miesto, aby
sa na záver ocitli na papieri, ktorý práve držíte
v rukách.
Z ďalších aplikácií najviac používam Google
Maps na navigáciu, čo mi prináša aj hlásenie
dopravnej situácie na Slovensku. No a výborná
je aplikácia Meškanie vlakov – na stanicu tak
prídete zároveň s vlakom a už žiadne čakanie,
aj keď vlak mešká.
V tomto vydaní TOP APLIKÁCIÍ ale nájdete
aj návody na to, ako využívať aplikácie pre
šikovné ruky, ako nakupovať tovar s mobilom
v ruke a ostať v kontakte najnovšími správami z domova aj zo sveta za pár minút. Pokiaľ
potrebujete pracovať, alebo vytvárať dokumenty, aj pre vás máme dobré odporúčanie na
výber aplikácie tak, aby ste mohli prepojiť svet
mobilov a počítačov. Ak sa chystáte zalyžovať
si na hory, pripravili sme pre vás sprievodcu na
to, aby ste si vybrali dobré stredisko, správne
počasie a vedeli o vašich aktivitách úplne
všetko. Prinášame aj výber hier do mobilu
a popisujeme najnovšie smartfóny, ktoré sú na
našom trhu revolučné.
Prajem vám príjemné prežitie vianočných
sviatkov a užite si aplikácie. Nabudúce sme tu
s magazínom TOP APLIKÁCIE v roku 2017.
Ondrej Macko
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Modulárny telefón
NAOZAJ EXISTUJE

O PRINCÍPE
MODULÁRNEHO
TELEFÓNU SA
HOVORILO UŽ
DLHŠIE.
JE TO SYSTÉM,
PRI KTOROM
SI UPRAVÍTE
TELEFÓN PODĽA
TOHO, AKÉ
FUNKCIE ALEBO
VLASTNOSTI
Z NEHO CHCETE
MAŤ. ZO ZAČIATKU
SA HOVORILO
O MODULÁRNOM
TELEFÓNE AJ TAK,
ŽE SI BUDETE
VYMIEŇAŤ
AJ DOSKU
S PROCESOROM,
TO SA VŠAK
UKÁZALO
KOMPLIKOVANÉ
A DOSŤ AJ
NEPOTREBNÉ.
DNES UŽ ALE
MODULÁRNY
TELEFÓN NAOZAJ
EXISTUJE,
A TO AJ V PREDAJI.
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LG a ich modulárny G5

Začalo to na výstave MWC na
začiatku tohto roka. Spoločnosť LG ukázala modulárny
telefón G5, ktorý umožňuje
otvoriť časť s batériou a do
vzniknutého priestoru sa dajú
umiestniť nové moduly – tzv.
LG priatelia. Modulom môže
byť napr. blok s mechanickými tlačidlami fotoaparátu,
hudobný zosilňovač s bezdrôtovými slúchadlami, ale
aj ovládač na dron alebo na
domáceho robota. Nevýhodou
je, že keď chcete nový modul
použiť, musíte nevyhnutne
telefón vypnúť, nasadiť modul
a potom ho znova zapnúť.

Moto Mods a Moto
Z/Z Play

V lete prišla spoločnosť
Lenovo s nápadom ako to celé
vylepšiť a na svete sú Moto
Mods. Teda moduly, ktoré môžete použiť v telefóne Lenovo
Moto Z a Z Play s prísľubom
výrobcu, že tieto moduly sa
budú dať použiť aj s budúcimi
smartfónmi. V tomto prípade
nie je potrebné pri nasadení
modulu nič vypínať, stačí len
priložiť modul k telefónu, ten
sa cez pozlátené konektory

INSTA-SHARE

pripne k portu na telefóne
a silný magnet dobre drží tieto
dve časti pri sebe.

Aké moduly sú
k dispozícii?

Modulov Moto Mods je naozaj
veľa a sú užitočné. Najviac sa
nám páči modul vytvorený
v spolupráci s JBL a je to
externý reproduktor (99 €).
Dokáže vytvoriť naozaj dobrý
zvuk aj s poriadnou basovou zložkou. Umožňuje tiež
postaviť telefón do stojacej
polohy a obsahuje vlastnú
batériu 1000 mAh. Tento
reproduktor sa vám tak oplatí
napr. pri ozvučení vonkajších
priestorov.
Druhý modul bol vytvorený
v spolupráci s legendárnou
fotoznačkou Hasselblad
(299 €). Modul TrueZoom tak

poskytuje pri fotení s 12 Mpx
rozlíšením možnosť využitia
až 10-násobného optického
zoomu a xenónového blesku.
Navyše tu máte fyzické
tlačidlo spúšte a ovládania
zoomu.
Ďalším modulom je projektor Insta-Share. S ním si
premietnete obraz z displeja
napr. na stenu a získate tak
obraz s veľkosťou až 70 palcov.
Dobrý obraz dosiahnete za
šera alebo v tme. Aj tento modul má vlastnú batériu a obraz
sa dá prispôsobovať. Cena
modulu je 349 eur.
Tiež si môžete vybrať ako
modul externú batériu na 22
hodín prevádzky, množstvo
zadných krytov a pod. Jednoducho, doba modulárnych
telefónov je už tu.
n

TRUE ZOOM
EXTERNÝ REPRODUKTOR JBL

APLIKÁCIE PRE ŠTUDENTOV

ONDREJ MACKO

DARČEKOVÉ APLIKÁCIE

VOZIDLO BMW I3 JE PRIPOJENÉ K VONKAJŠIEMU SVETU CEZ SIEŤ DEUTSCHE TELEKOM

Prepojenie

TRUE KEY

HESLÁ BY STE MALI
MAŤ NA PORIADKU
Prémiová verzia na
6 mesiacov zadarmo
pre zákazníkov
Slovak Telekomu.

AUTOMOBILU A MOBILNÝCH ZARIADENÍ
V SÚČASNÝCH
AUTOMOBILOCH
IDE ZATIAĽ HLAVNE
O BLUETOOTH
PREPOJENIE
AUTOMOBILU
A SMARTFÓNU TAK,
ABY STE MOHLI
TELEFONOVAŤ
BEZ POMOCI RÚK.
DO AUTOMOBILOV
VŠAK PRICHÁDZA
VÝBAVA, KTORÁ
SPOJENIE MOBILNÉHO
ZARIADENIA S AUTOM
POSUNIE NA NAOZAJ
VYŠŠIU ÚROVEŇ.

TAKTO MÁTE PREHĽAD O VAŠEJ DOMÁCNOSTI
AJ Z PALUBNEJ DOSKY BMW I3

nabíjania. A na diaľku sa dá
kabína vykúriť alebo vychladiť
na vami zvolenú teplotu.
Keď sa blížite domov, môžete
uplatniť vami zvolený scenár,
ako sa má vaša domácnosť
pripraviť na váš príchod. Stane
sa tak len čo na navigátore
potvrdíte ako cieľ cesty adresu
vášho domova. Ten vás bude
vítať vysvietený, s optimálnou
teplotou, hrať bude hudba podľa vášho výberu a šampanské sa
môže začať chladiť tiež. 
V zahraničí sa plánuje aj
služba zdieľania vozidiel –
DriveNow. Pri nej si môžete
flexibilne rezervovať vozidlo na
tom mieste a v tom čase, keď ho
naozaj potrebujete. Dostupné
vozidlo nájdete pomocou aplikácie alebo na webovej stránke,
prípadne si ho vyzdvihnete
aj priamo na ulici. Smartfón
v tomto prípade funguje ako
elektronický kľúč.

ESET TELEKOM
EDÍCIA

UDRŽUJTE SVOJ
MOBIL BEZ VÍRUSOV
1 mesiac ako darček
pre zákazníkov
Slovak Telekomu.

EVERNOTE

OSOBNÉ POZNÁMKY
V MOBILE
APLIKÁCIE SI STIAHNITE NA WWW.TOPAPLIKACIE.SK

Na výstave IFA prezentoval
Deutsche Telekom spôsob, ako
takto využiť elektromobil BMW
i3. Nový systém ConnectedDrive tak prináša pre jeho majiteľa
nové možnosti. Elektromobil
BMW i3 je pritom vybavený
integrovanou SIM kartou a má
trvalé prepojenie s vonkajším
svetom. Keďže ide o elektromobil, vyhľadáva pre vás vo
vhodných okamihoch nabíjacie
stanice. Služba ParkNow vám
zase ukáže voľné miesto na
zaparkovanie, ale dokáže aj
rezervovať parkovacie miesto
v centre mesta.
Aplikácia BMW iRemote
vám umožní ovládať vozidlo na
diaľku pomocou smartfónu alebo aj inteligentných hodiniek.
Môžete si overiť stav nabitia
batérie a aktuálny dojazd elektromobilu. Ak je váš elektromobil pripojený k nabíjacej stanici,
môžete monitorovať priebeh

12 mesiacov prémiovej
verzie ako darček
pre zákazníkov
Slovak Telekomu.

MAGIO GO

POZERAJTE TELEVÍZIU
CEZ MOBIL
3 mesiace zadarmo
pre zákazníkov
Slovak Telekomu.

TOP APLIKÁCIE
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NOVINKY

ROMAN KADLEC

Magio GO TV Box

SLEDUJTE MAGIO TELEVÍZIU KDEKOĽVEK
NA VEĽKEJ OBRAZOVKE

VĎAKA M
AGIO GO T
V BOX
MÔŽETE K
DEKOĽVE
K
A KEDYKO
ĽVEK PRE
M
E
NIŤ
AKÚKOĽV
EK TELEV
ÍZ
N
U
OBRAZOV
KU NA MA
GIO
TELEVÍZIU

TELEKOM MÁ VO
SVOJOM PORTFÓLIU
NOVINKU, KTORÁ POTEŠÍ
VŠETKÝCH MILOVNÍKOV
INTERNETOVEJ TELEVÍZIE
MAGIO GO. NOVÝ
PRENOSNÝ SET-TOP
BOX MAGIO GO TV BOX
UMOŽŇUJE SLEDOVAŤ
TELEVÍZIU MAGIO GO
NA VEĽKEJ OBRAZOVKE
KDEKOĽVEK, KDE JE
K DISPOZÍCII TELEVÍZNA
OBRAZOVKA A PRIPOJENIE
DO INTERNETU.
Prenosná škatuľka
do vrecka

Hlavnou výhodou zariadenia
Magio GO TV Box sú jeho
rozmery. Škatuľka sa zmestí do
vrecka, je ľahká a vďaka malým
rozmerom jednoducho prenosná. Pokiaľ máte k dispozícii
televízor s HDMI káblom, zariadenie v priebehu pár sekúnd
premeníte na plnohodnotný
prehrávač televízneho vysielania. Netreba nič inštalovať
alebo zložito nastavovať. Stačí
mať iba pripojenie do internetu, či už bezdrôtové alebo
prostredníctvom LAN kábla.
Takisto budete potrebovať účet
pre službu Magio GO.

Magio GO na veľkej
obrazovke

Magio GO TV Box obsahuje špeciálnu verziu aplikácie Magio
GO, ktorá je prispôsobená pre
potreby veľkej televíznej obrazovky. Zmenilo sa používateľské rozhranie, ktoré pripomína
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rozhranie klasických set-top
boxov, takže nebudete bojovať
s rozhraním pre dotykové
obrazovky. Súčasťou výbavy je
takisto diaľkový ovládač, takže
zariadenie môžete pohodlne
ovládať bez nutnosti používať
telefón. Jednoducho povedané,
Magio GO TV Box má používateľský zážitok plne prispôsobený pre potrebu veľkých,
nedotykových obrazoviek.

Aj s extra funkciami

Súčasťou Magio GO TV Box
sú taktiež extra funkcie, ktoré
ponúka aj klasická verzia
aplikácie Magio GO. V závislosti
od aktivovanej služby Magio
GO máte k dispozícii až 50
televíznych kanálov, 7-dňový
archív vybraných kanálov,
nahrávky v rámci jedného účtu
na viacerých zariadeniach,
zastavenie a pretočenie obrazu
a programového sprievodcu.

Ideálny doplnok pre
používateľov Magio
televízie

Z vyššie uvedeného by malo
byť zrejmé, že Magio GO TV
Box je ideálnym doplnkom pre
používateľov Magio televízie. Tí
totiž majú k dispozícii aplikáciu
Magio GO automaticky a bezplatne ako súčasť služby Magio
TV alebo Magio SAT a zadarmo
môžu cez Magio GO sledovať
dostupné TV kanály, ktoré majú
aktivované v rámci programových balíčkov na Magio
Televízii. Vďaka Magio GO TV
Box si teraz môžete zobrať Magio GO kdekoľvek a v priebehu
pár sekúnd premeniť televíznu
obrazovku na plnohodnotnú
Magio televíziu.

Magio GO si môže
aktivovať každý

Nemáte Magio televíziu?
Nevadí, Magio GO si môže
aktivovať každý. Služba je
dostupná v dvoch variantoch.

Základná verzia obsahuje
12 TV kanálov za mesačný
poplatok 3,99 €. Prémiová
verzia Magio GO PREMIUM obsahuje až 50 TV
kanálov, vrátane exkluzívnych športových TV kanálov Digi Sport. Cena tohto
balíka je 5,99 € mesačne
a viac informácií nájdete
na stránke www.telekom.
sk/televizia/magio-go alebo v ktorejkoľvek predajni
Telekomu.

Magio GO TV Box za
jednorazový poplatok

Pokiaľ máte aktivovanú
službu Magio GO, nič vám
nebráni v tom, aby ste si
plnohodnotne vychutnali
nový prenosný set-top box
Magio GO TV Box. Ten je
možné získať za jednorazový poplatok vo výške
69,99 €.

ROZHOVOR
ROMAN JURAŠKO:

Mám pocit, že od smartfónu
som už závislý
Aký telefón teraz používaš?
Mám Android telefón, konkrétne je to model od firmy
Samsung. Plánoval som ho
vymeniť za Galaxy Note 7,
ale asi budem musieť počkať
na ďalší model. Určite však
zostanem pri Android telefóne. Moja priateľka Diana
používa dlhodobo iPhone,
takže poznám aj toto prostredie. Nemám však dôvod
meniť rozhranie a mobil si
mením raz za dva roky.
A čo aplikácie, ktoré používaš
naozaj pravidelne?
Používam tie, ktoré sú
zabudované v operačnom
systéme. Napr. Google Maps
využívam naozaj pravidelne pri navigácii. Je to pre
mňa veľmi dobrá pomôcka
hlavne kvôli tomu, že vidím
aj aktuálnu dopravnú situáciu. Z aplikácií, ktoré som
si stiahol z obchodu, sú to
väčšinou aplikácie pre zábavu. Môj voľný čas vypĺňam
napríklad hrou Clash of
Clans, prípadne Clash Royal.
Som „klešer“, tieto hry ma
bavia. A potom využívam aj
rôzne prekladače.
Z akých jazykov si už
prekladal cez mobil?
Prekladal som z angličtiny,
nemčiny, francúzštiny, ale
aj čínštiny. Aj v angličtine je
totiž veľa nových slov, ktoré
nepoznám. Je to perfektné,
interaktívne a na to som si
zvykol.
Využívaš napríklad
nejaké aplikácie na tvorbu
dokumentov?
Ide skôr o emailovú komunikáciu, ale nepíšem si scenáre
na mobile. Pracujem s textom, sťahujem si denníky,
a to takmer všetky slovenské
aj zahraničné. Rád ich čítam.

Vieš si predstaviť deň bez
smartfónu?
Predstaviť si to viem, ale
zároveň si myslím, že som
naň odkázaný. Ak vyjdem
z domu bez smartfónu, asi by
som to prežil, ale ten pocit je
nepríjemný. Mám dojem, že
mi niečo uniká a necítim sa
bez smartfónu komfortne.
Ale určite by som to prežil aj
bez smartfónu.

ROMAN JURAŠKO
JE MODERÁTOR TELERÁNA A PRACUJE AJ V RÁDIU
EUROPA 2. MILUJE SPONTÁNNOSŤ, ŽIJE S MODERNÝMI
TECHNOLÓGIAMI A OCHOTNE POSKYTOL ROZHOVOR PRE
TOP APLIKÁCIE.
Má tvoj smartfón aj nejaké
prepojenie na Teleráno?
Určite áno, podklady ako aj
scenáre dostávame e-mailom. Väčšinu vecí si organizujem v mobile. Keď tak nad
tým premýšľam, tak až teraz
si uvedomujem, že čoraz
menej používam notebook
a čoraz viac ho nahrádzam
smartfónom. Všetko si už vybavím na telefóne, obrazovky dnešných mobilov sú už
dosť veľké na takúto úlohu.

A čo ty a hudba v mobile?
Hudby mám dosť cez deň.
Robím v rádiu a tam si užijem veľa hudby. Preto si rád
vychutnávam ticho. Moja
priateľka však má veľmi
veľa hudby vo svojom mobile. Či už stiahnutej, alebo
má na to služby, čo je úžasná
vec – môžeš si vybrať, čo len
chceš. Ak ja využívam niečo
na hudbu, tak je to Shazam,
teda aplikácia na to, aby som
rozpoznal pesničku, ktorú
nepoznám a jej interpreta.

Ako spomínaš, smartfón
využívaš každý deň. Netrápi
ťa výdrž jeho batérie?
Trápi a poriadne. To je ten
základný problém a na to by
sa mali výrobcovia sústrediť
oveľa viac. Teraz už pre mňa
nie je také podstatné, či
budem mať 4K rozlíšenie na
displeji, ak ho nevyužijem
na sledovanie virtuálnej
reality. Skôr by som privítal
dlhšiu výdrž na batériu aj jej
väčšiu kapacitu. Mám pocit,
že všetky hardvérové parametre smartfónov rastú, ale
doba prevádzky na batériu
ostáva rovnaká. Máloktoré
vydržia viac ako jeden deň,
aspoň mne nie.
Na záver sa ešte spýtame,
aké pripojenie na internet
používaš?
Ak je to možné, tak používam
Wi-Fi. To je najrýchlejšie
a najlacnejšie pripojenie. Tam,
kde nemám takúto možnosť,
využívam mobilný internet.
A niekedy si vypínam pripojenie na Wi-Fi kvôli výdrži batérie a potom na to zabudnem.
Moje obmedzenie na mobilné
dáta je 2 GB a pravidelne
to prekračujem. A potom si
kupujem balíčky, lebo často
sledujem YouTube, a to
spotrebuje veľa dát. Mojím
operátorom je Telekom, jeho
mobilná sieť je naozaj rýchla.
ONDREJ MACKO

TOP APLIKÁCIE
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APLIKÁCIE NA ZIMU

Pripravte sa dobre
na zimu.
Aj s aplikáciami
ZIMA A SNEH SÚ TU,
MNOHÍ SI NENECHAJÚ UJSŤ
MOŽNOSTI ZIMNEJ DOVOLENKY
ALEBO VÍKENDOVÝCH NÁVŠTEV
ZASNEŽENÝCH SVAHOV. PRIPRAVILI

TNÉHO
SME PRE VÁS VÝBER TOHO PODSTA
STE SI
Z MOBILNÝCH APLIKÁCIÍ NA TO, ABY
LEPŠIE.
ZASLÚŽENÉ CHVÍLE UŽILI ČO NAJ
SKU,
A NEMUSÍ TO BYŤ LEN NA SLOVEN
MNOHÍ CHODIA RADI LYŽOVAŤ
DO RAKÚSKA, TALIANSKA,
ALE AJ INDE.

ONTHESNOW
SKI & SNOW
REPORT
Toto je aplikácia prinášajúca overené
snehové správy a podmienky na
lyžovanie v rôznych rezortoch na
svete. Patrí medzi najuznávanejšie
aplikácie z tejto oblasti. Správy
sú denne aktualizované pre viac ako
2000 miest. Dostať sa môžete aj k webovým kamerám v rezortoch a počasie si tak môžete pozrieť priamo.
Špecialitou je aj hlásenie lavínového
nebezpečenstva.

8
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SKIRESORT.INFO
– SKI APP
Toto je asi najkomplexnejšia aplikácia na
hlásenie snehových správ, pokrýva totiž
až 5100 miest po celom svete. Nájdete
tu správy o prevádzke vlekov, hrúbke
snehovej pokrývky, predpovedi počasia, webových kamerách, informáciách
o lístkoch na vleky, ale aj o ubytovaní.
Špecialitou je rýchly sprievodca pre začiatočníkov v lyžovaní a snowboardingu.

SKI LESSONS
AND SKIING – LITE
V tejto verzii dostávate zadarmo 10 lekcií z platenej aplikácie
„SkiLessons4U“. Lite edícia vás
privíta krátkym videom a nápadmi,
ako sa zbaviť strachu z lyžovania
alebo vylepšiť si svoju techniku. Je
to niečo ako váš osobný tréner pri
lyžovaní. Aplikácia sa dá tiež využiť
vtedy, ak potrebujete niekoho
naučiť lyžovať – ideálne napr. pre
rodičov. Použiť sa dá aj bez prístupu k internetu. Platená aplikácia
SkiLessons4U potom ďalej rozvíja
možnosti výučby.

APLIKÁCIE NA ZIMU
ONDREJ MACKO

FIS-SKI MOBILE
& LIVE TIMING

LEARN HOW TO
SNOWBOARD

Toto je oficiálna aplikácia organizácie FIS
(International Ski Federation). Vie všetko
o alpskom lyžovaní, skokoch na lyžiach, ale aj
lyžovaní vo voľnom teréne, snowboardingu,
telemarkingu, rýchlostnom lyžovaní či o zimnom horolezectve. Integrálnou súčasťou sú
výsledky a kalendár FIS-u a súťaží o svetový
pohár. Nájdete tu aj bližšie informácie o vrcholových športovcoch. Aplikácia funguje aj ako
webová na adrese http://m.fisski.com

Ak ste fanúšikom snowboardingu, toto
je presne aplikácia pre vás. Jej súčasťou
je aj bohatý videoobsah, ktorý bude pre
vás dobrým sprievodcom pri vylepšovaní techniky snowboardingu. Nemusíte
sa už spoliehať na YouTube, tu máte
všetko na jednom mieste. Vybrané
pasáže pritom môžete zdieľať s vašimi
priateľmi. Nevýhodou je častejšie zobrazovanie reklamného obsahu.

ISKI SLOVAKIA
Toto je špeciálna aplikácia pre
lyžiarov na Slovensku. Obsahuje
podrobné informácie pre vybrané rezorty ako je Štrbské Pleso,
Martinky, Donovaly - Záhradište,
Chopok sever - Záhradky a Roháče - Spálená dolina. V aplikácii
nájdete informácie o stave rezortu,
počasí, vlekoch, zábery z webových
kamier, ale je tu aj iSKI Trophy
Tracker.

SKI TRACKS
Táto aplikácia je určená na zaznamenanie trás, ktoré počas pobytu
v horách absolvujete. Celý deň si pritom na svahoch zaznamenáte aj bez
okamžitej potreby mobilných dát. Na zaznamenanie
trasy nie je potrebný ani signál mobilného operátora.
Na záver si môžete porovnať prejdené trasy s vašimi
priateľmi a ľuďmi, ktorí si tiež nainštalovali túto aplikáciu. Ak budete správne pracovať s GPS prijímačom,
telefón by tak mal vydržať celý deň.
Cena: 0,95 €

PARK SNOW
DONOVALY
Ide o aplikáciu zameranú na jeden z najkrajších zimných regiónov na Slovensku.
Na plnú funkcionalitu vyžaduje pripojenie na internet
a poskytuje potom informácie o počasí, vlekoch a podmienkach na lyžovanie. Pomocou nej zistíte aj údaje
o cenách v regióne, atrakciách a webových kamerách.

LIPTOV – LOW
TATRAS
Aj Liptov má svojho oficiálneho sprievodcu. Pomocou tejto
aplikácie objavíte hory, jazerá
a získate prehľad o prírode
v tomto regióne. Objavíte nové
miesta na relaxáciu, adrenalín,
zábavu, kúpele a naplno si
vychutnáte chvíle dovolenky.
Súčasťou je aj podrobná off-line
mapa regiónu.

TOP APLIKÁCIE
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VIANOCE OD TELEKOMU

TELEKOM PRINÁŠA

VIANOCE Z BUDÚCNOSTI
TELEKOM TO TENTO ROK
ROZBEHOL NAOZAJ PORIADNE.
UŽ DNES SI TOTIŽ MÔŽETE UŽIŤ
VIANOCE 2061, KEĎ BUDE MOŽNO
CELKOM NORMÁLNE NIEČO TAKÉ
AKO ZDVOJOVANIE VECÍ.

A

le teraz vážne. V rámci vianočnej
ponuky naozaj dostanete k nákupu služby spolu s hardvérovým
zariadením aj ďalšiu jeho dvojičku zadarmo.
V ponuke je naozaj zaujímavý hardvér, napr.
herná konzola Xbox One S exkluzívne v špeciálnej edícii. A môžete odmeniť seba alebo
vášho blízkeho aj vtedy, ak tento rok nové
hardvérové vybavenie nepotrebujete.

PONUKA PRE MOBILNÉ SLUŽBY HAPPY
K MOBILNÉMU PAUŠÁLU HAPPY VÁM TELEKOM DARUJE POD STROMČEK K JEDNÉMU SMARTFÓNU AJ DRUHÝ. ALEBO DOSTANETE DARČEK
AJ K NÁKUPU NOTEBOOKU. MÔŽETE TAK UROBIŤ RADOSŤ SEBE ALEBO SVOJMU BLÍZKEMU A NEMUSÍTE SA STARAŤ O VHODNÝ DARČEK.

Chcem dva mobily
Prvá ponuka je zameraná na dva mobily.
Platí pre zákazníkov, ktorí si kúpia nový
program Happy v Telekome alebo si predĺžia viazanosť existujúceho programu
o 24 mesiacov. Napr. k programu Happy
M s mesačnou cenou 23,99 € dostanete
smartfón Huawei P9 Lite za príplatok 5 € mesačne k paušálu a k tomu
získate ako darček ďalší telefón Huawei
Y5 II. Jednorazový poplatok za nákup
telefónu Huawei P9 Lite vás pritom
pri nákupe cez web vyjde len na 9,04 €,
hoci plná cena tohto telefónu je 388 €.
Pripomeňme, že telefón Huawei P9 Lite
je mimoriadne populárny a patrí medzi
najpredávanejšie na Slovensku.

+
LENOVO
IDEAPAD 100S

Chcem notebook a k tomu mobil
Telekom má ale ponuku aj pre používateľov
notebookov, ktorí
potrebujú vytvárať
dokumenty a vy
užijú jeho pohodlnú

+
HUAWEI P9 LITE

10

TOP APLIKÁCIE

HUAWEI Y5 II

LENOVO C2

klávesnicu. Pre nich je
určený ľahko prenosný notebook Lenovo
IdeaPad 100s. K nemu
dostanete ako darček
smartfón Lenovo C2.
Opäť si pomôžeme
príkladom – ak vy
užijete paušál Happy
L v cene 29,99 €,
potom notebook
Lenovo IdeaPad 100s
dostanete za prípla-

tok k paušálu len 3 €
mesačne a navyše vám
Telekom dá aj telefón
Lenovo C2. Jednorazový poplatok za nákup
notebooku cez web
bude 19,04 €. Notebook
Lenovo IdeaPad 100s
má uhlopriečku 11,6
palca, displej je s HD
rozlíšením a súčasťou
je operačný systém
Microsoft Windows 10.

VIANOCE OD TELEKOMU

ONDREJ MACKO

LENOVO TAB3 8

Chcem niečo iné
Ak by vám nevyhovovali dve vyššie
uvedené ponuky, stále sú tu pre vás
darčeky. Ak túžite po inom mobile,
tablete alebo nositeľnom zariadení,
dostanete pri nákupe nového Happy
programu (s výnimkou Happy XS
mini) alebo po predĺžení viazanosti
existujúceho programu SMS s číslom
kupónu. Výška zľavy, akú dostanete,
závisí od toho, ako ho uplatníte. Ak
si kúpite len zariadenie, bude výška
zľavy 50 €. Pokiaľ si okrem zariadenia objednáte aj iný Happy program
(okrem Happy XS mini), bude výška
zľavy až 100 €. Pri objednaní cez web
vám balíček s novým zariadením
prinesie kuriér a ako darček dostanete
navyše aj externú batériu.

Externá batéria príde vhod.
Ale aj vždy nabitá
Externá batéria ako darček sa minulý
rok veľmi dobre uplatnila a Telekom
túto službu tento rok rozširuje. Ide
o tzv. nekonečnú powerbanku. Do
ktoréhokoľvek predajného miesta
Telekomu totiž môžete priniesť vybitú
batériu a odnesiete si novú, plne
nabitú.

Chcem tablet
s dobrým
internetom

+

Ďalšia ponuka je vianočný
4G tablet Lenovo Tab3 8
s Mobilným internetom S.
Ten dostanú všetci zákazníci
s programom Happy M a vyšším
len za 9,99 € mesačne. Je to
ponuka pre používateľa, ktorý si
chce užiť internet v teréne, a to na
väčšej uhlopriečke ako poskytuje
mobil. Mobilný internet S pritom
znamená objem prenesených dát
1 GB mesačne plnou rýchlosťou

4G

(max. 300 Mbt/s) a potom neobmedzene nižšou rýchlosťou určenou
napr. na komunikáciu cez mail.
Novú SIM kartu pritom stačí len
vložiť do tabletu a môžete hneď
surfovať.
Tablet Lenovo Tab3 8 má až
8-palcový displej, poháňa ho
4-jadrový procesor, vo výbave je
2 GB pamäte a fotoaparát má rozlíšenie 5 Mpx. O zvuk sa starajú dva
predné reproduktory. Na sledovanie
videí v teréne je tak ideálny. Ako
darček aj v tomto prípade dostanete
externú batériu.

Chcem hernú konzolu
Pre mobilné služby k programom
Happy si môžete zobrať aj hernú
konzolu. Len v Telekome dostanete
špecializovanú hernú konzolu Microsoft Xbox One S Minecraft v bielej
farbe. V tomto prípade dostanete
zadarmo hru Minecraft a samotná
herná konzola je vyhotovená v štýle
tejto hry. Ako darček k tomu dostávate telefón Coolpad Porto S. Napríklad
pre program Happy M jednorázovo
zaplatíte 79 € a 9 € mesačne. Táto
ponuka platí aj pre zákazníka, ktorý si

zoberie chytrý balík – Magio televízia,
internet alebo pevná linka.
Jednorazová cena za nákup konzoly Xbox One S spolu s darčekovým
telefónom je 49 € pre program Magio
TV L a Magio internet L. Ak si objednáte alebo o 24 mesiacov predĺžite
zmluvu pre program Magio TV XL
alebo Magio internet XL, potom za
konzolu s darčekom zaplatíte len 1 €.
Cena služby Magio TV alebo Magio
internet sa pri využití tejto ponuky
zvýši o 8 € mesačne.

Mobil mám, chcem program
bez viazanosti
Ak potrebujete niekomu, kto už dostal
alebo má mobil vymyslieť darček,
môže to byť vstup do sveta Telekomu. Je to SIM karta bez záväzkov so
100 minútami volania do všetkých
sietí na Slovensku. Jej cena je len
3,49 € mesačne a môžu si ju objednať
všetci zákazníci k paušálom Happy
M a vyšším. Táto karta je naozaj bez
akejkoľvek viazanosti. Ak si navyše
túto kartu potom pridáte do skupiny
Magenta 1, môžete v rámci skupiny
volať a posielať SMS úplne zadarmo.
Skvelé pre deti alebo starších ľudí.

PONUKA
NÉ
J
A PRE FIX
SLUŽBY

XBOX ONE S

+
COOLPAD PORTO S

Ako vidíte, v Telekome si naozaj vyberiete. Ako darček získate
celkom dobrý smartfón alebo zľavu na nákup iného hardvéru,
novinkou je aj SIM karta bez viazanosti.
Jednotlivé ponuky nájdete aj na www.telekom.sk

TOP APLIKÁCIE
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APLIKÁCIE PORADCA PRI VÝBERE DARČEKA

Nakupujte
darčeky

VEĽKÁ
TÉMA
***

VIANOCE
***

PRIAMO ZO SMARTFÓNU
VIANOCE, TO NAJKRAJŠIE OBDOBIE POKOJA
A RODINNEJ POHODY, SA NEZADRŽATEĽNE
BLÍŽIA A S NIMI AJ POVINNOSTI, RESP.
RADOSTI PRI NÁKUPOCH DARČEKOV.
JE PRAVDOU, ŽE VIANOCE NIE SÚ LEN
O DARČEKOCH, MAJÚ ÚPLNE INÝ VÝZNAM,
ALE TIE DARČEKY K NIM UŽ AKOSI
PATRIA. KAŽDÝ Z NÁS JE PREDSA RÁD,
KEĎ JE OBDAROVANÝ. MY SME PRE VÁS
PRICHYSTALI NIEKOĽKO UŽITOČNÝCH
APLIKÁCIÍ, KTORÉ VÁM S VÝBEROM DARČEKA
POMÔŽU, A TO AJ BEZ TOHO, ABY STE MUSELI
TRÁVIŤ NEKONEČNÉ HODINY V NÁKUPNÝCH
CENTRÁCH.

NEBEHAJT
E
ZBYTOČN
E PO
OBCHODO
CH,
SADNITE S
I, ZOBERT
E
SMARTFÓ
N
A POHOD
LNE
NAKUPUJT
E
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MIROSLAV ILLÉŠ

APLIKÁCIE PORADCA PRI VÝBERE DARČEKA

Č

as, ktorý bežne pri nákupe a zháňaní
darčekov na Vianoce strávime v obchodoch, je určite lepšie využiť inak. Napokon, preplnené obchody, zhon, nervozita ani nič
podobné nikomu neprospieva. Tento čas je lepšie
stráviť s rodinou, ísť na výlet alebo jednoducho
relaxovať a oddychovať. My vám poradíme, ako sa
tomu vyhnúť a napokon, ak to nie je nevyhnutné,
do obchodov nemusíte ani chodiť. Všetko vybavíte
z pohodlia domova, cez váš smartfón alebo tablet,
pomocou správnych aplikácií, ktoré sme si pre vás
pripravili. Objednaný tovar vám prinesie kuriér
alebo si ho vyzdvihnete na pošte, všetko v pokoji
a pohode.
Možno vás zaujíma otázka, ako zaplatíte, napr.
v zahraničných internetových obchodoch. Platba
prebieha najjednoduchšie cez klasickú platobnú
kartu, ktorú v dnešnej dobe používa väčšina populácie. Stačí zadať len pár údajov ako číslo karty,
platnosť a majiteľa (väčšina prípadov). O bezpečnosť platby sa obávať netreba, overené obchody sú
dobre zabezpečené, a taktiež vaša platobná karta
má určité limity pre takéto nákupy. Tie si samozrejme môžete nastaviť vo vašej banke.
Prejdime ale k samotným aplikáciám, ktoré sme
starostlivo vybrali tak, aby boli čo najjednoduchšie, prehľadné, zrozumiteľné a ponúkli čo najviac
produktov, pre všetky vekové skupiny v rôznych
kategóriách. Sumu, ktorú chcete za darček minúť
si určujete sami, každý má svoje osobné limity
a predstavy. Ale to, čo vám tieto aplikácie ponúknu, je nekonečné množstvo produktov od výmyslu
sveta, z ktorého si vyberie každý.
A ak si neviete poradiť, mnohé z aplikácií
ponúkajú možnosť – odporúčame, v rôznych
kategóriách. Tak si už len stačí vybrať z aktuálnych trendov, ktoré sú tento rok „in“. Je však dobré
vedieť, že každá aplikácia, cez ktorú sa dá priamo
nakupovať vyžaduje registráciu. Tá je vo väčšine
prípadov jednoduchá, len s niekoľkými údajmi
o vašej osobe a adrese doručenia. Výhodou týchto
aplikácií a nakupovania cez internet je, že aj keď
neviete, čo presne chcete, tu to určite nájdete a bez
toho, aby ste museli prejsť niekoľko obchodných
domov.

MALL.SK
Známy internetový obchod
MALL.SK nie je len na webe,
ale má aj vlastnú aplikáciu,
ktorá je už na prvý pohľad
zrozumiteľná a prehľadná.
Ihneď po jej otvorení vás privíta katalóg tovaru s rôznymi
kategóriami a podkategóriami. Nájdete tu takmer všetko,
čo vás napadne, od elektroniky, cez šport, až po domáce
potreby a drogériu. Nechýbajú ani veľké spotrebiče, ako
chladničky, televízory, práčky
a pod. alebo tu nájdete aj
hudobné nástroje a auto-moto
doplnky. Produkty si môžete
zoradiť podľa ceny alebo hodnotenia používateľov. Výhodou je prehľadnosť aplikácie,
veľa obrázkov konkrétnych
produktov, podrobný popis,
recenzie používateľov a jednoduchá objednávka. Na to stačí
registrácia a tovar vám doručí
kuriér až pred dvere. Ak si
však chcete tovar prevziať
osobne, dá sa to. MALL.SK
má na Slovensku 10 kamenných predajní, kde je možné
objednaný tovar vyzdvihnúť.
Platba je v tomto prípade priamo u kuriéra (dobierka), resp.
na predajni pri prevzatí tovaru, bez nutnosti registrácie
platobnej karty do aplikácie.
MALL.SK je šikovná aplikácia,
cez ktorú nakúpite z pohodlia
domova.

DA?
VIETE ČO JE VÝHO
TOVAR ZAKÚPENÝ
ÔŽETE
CEZ INTERNET M
NYCH
ÁR
DO 14 KALEND
DNÍ BEZ UDANIA
DÔVODU VRÁTIŤ

SHOPALIKE
Táto aplikácia nie je priamo
internetový obchod, cez ktorý
nakupujete, ale ponúka zaujímavé produkty, na ktoré ste
v prípade záujmu presmerovaní. Presmerovanie znamená, že ak sa vám tovar v prehľadnom katalógu aplikácie
páči, po kliknutí naň sa vám
zobrazí internetový obchod
predajcu, ktorý tovar ponúka.
Nič zložité, všetko funguje bez
problémov, len nakupujete
v rozličných internetových
obchodoch. Nájdete tu aj také,
ktoré nie sú veľmi známe, no
pritom ponúkajú veľmi zaujímavé produkty. Produktové
zameranie je na oblečenie,
topánky, doplnky, hodinky,
kozmetiku a nábytok všetkého druhu. Aj keď cez aplikáciu
priamo nenakupujete, každý
tovar tu má podrobný popis
a cenu. Taktiež môžete vami
vybrané produkty zdieľať cez
sociálne siete alebo ukladať
do poznámok a obľúbených
položiek, aby sa vám následne
ľahšie hľadali. Produktov je tu
na výber dostatok, pre rôzne
vekové kategórie, a ak máte
záujem o takýto druh tovaru,
určite nájdete to, čo hľadáte.

TOP APLIKÁCIE

13

APLIKÁCIE PORADCA PRI VÝBERE DARČEKA

14

ALZA.SK

ZARA

Zeleného mimozemšťana, miestami otravného, pozná takmer
každý. A tak ani samotná Alza.sk
vám nebude cudzia. Je to známy
internetový obchod, ktorý má
taktiež aplikáciu, cez ktorú môžete pohodlne nakupovať bez toho,
aby ste museli niekam chodiť.
Zaujme na druhý pohľad, nakoľko
s jej prostredím je dobré sa oboznámiť. Produktové zameranie je
rozsiahle a nájdete tu v prvom
rade množstvo elektroniky, ale
aj hračiek, oblečenia, športových
potrieb, kníh a sortiment drogérie. Medzi výhody aplikácie patrí
podrobný popis a zrozumiteľné
obrázky produktov, používateľské
recenzie, možnosti platieb (platobné karty/hotovosť/PayPal a pod.) a
viacero druhov doručenia tovaru,
resp. vyzdvihnutia. Alza.sk ponúka aj rôzne služby pripoistenia
a predĺženia záruky na produkty,
ktoré taktiež jednoducho zadáte
cez aplikáciu. Navyše má integrovaný skener (cez fotoaparát),
ktorý po načítaní čiarového alebo
QR kódu z vašej faktúry alebo
tovaru zobrazí stav objednávky
a veľa ďalších informácií o konkrétnych produktoch. Nechýba
ani ponuka „bestsellerov“, pridanie
tovaru do priečinku – obľúbené,
a taktiež sledovanie dostupnosti
a ceny vybraného tovaru (ak nie je
skladom, alebo čakáte na akciu).
Filtre vo vyhľadávaní sú samozrejmosťou a ponúknu rozdelenie
podľa ceny, predajnosti a TOP
produktov. A ak viete, aké parametre od produktu požadujete, je
tu možnosť ich bližšieho zadania
a jednoduchšieho vyhľadania
konkrétneho produktu. Alza.sk je
v skratke zaujímavou možnosťou
na nákup darčekov z pohodlia
domova.

Podobná aplikácia ako H&M,
v ktorej nájdete množstvo oblečenia, určeného pre všetky vekové
kategórie v rôznych podskupinách.
Táto aplikácia nie je až taká prehľadná, ako by sme si predstavovali, ale po chvíľke sa na jej prostredie
dá zvyknúť. Nákup prebieha jednoducho, pridávaním položiek do
„košíka“ a následnou platbou, ktorá
je možná iba platobnou kartou.
Prvoradá je však rýchla registrácia.
Ak by ste nevedeli, či vám bude
konkrétny kus oblečenia pasovať,
k dispozícii je aj tabuľka veľkostí
pre všetky druhy oblečenia a taktiež materiálové zloženie oblečenia. Celkovo je aplikácia použiteľná
a ponúka dostatok produktov aj
pre náročnejších kupujúcich.

TOP APLIKÁCIE

H&M
Aplikácia známych predajní s oblečením ihneď prezrádza produktové
zameranie. Nájdete tu množstvo
oblečenia rôzneho druhu, pre rôzne vekové kategórie s prehľadným
rozdelením. Okrem oblečenia tu
nájdete aj obuv a doplnky do domácnosti, ktoré sú na Vianoce bežným darčekom. Aplikácia ponúka
čisté a príjemné prostredie, rýchle
vyhľadávanie a možnosť okamžitého nákupu. Nákup je možný až
po bežnej registrácii a platby sú
riešené pomocou platobnej karty
alebo na dobierku, keď zaplatíte
až pri doručení tovaru. Ak neviete
vybrať ten správny darček pre
vašich blízkych, v každej kategórii
sa nachádza položka – inšpirácia,
kde sú zobrazené aktuálne TOP
produkty.

PAMÄTAJTE,
NÁ,
DOBA JE MODER
J,
PRIDAJTE SA K NE
NEZAOSTÁVAJTE
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ALIEXPRESS

HEUREKA

Aplikácia čínskeho giganta
„všetkého“ je výborná. Produkty,
ktoré nikde inde nenájdete a možno
ste ani netušili, že existujú, na
AliExpresse určite nájdete. A vo
väčšine prípadov za polovičné ceny.
Väčšina produktov, ktoré v obchodoch vidíme, pochádza z čínskych
fabrík. A tak je tento internetový
obchod priamo v oblasti, kde to
všetko vzniká. Je ťažké povedať,
aké produkty sa tu nachádzajú, sú
ich tu milióny všetkého druhu, od
potravín, až po veľké výrobné linky.
Na AliExpresse inzerujú firmy, ale
aj súkromné osoby. Treba si teda
dávať pozor na kvalitu produktov
a sledovať hodnotenia ostatných
kupujúcich z celého sveta, ktoré sú
pod každým produktom. Na nákup
je potrebná registrácia osobných
údajov a platba prebieha platobnou
kartou alebo inými elektronickými
platbami. O svoje peniaze sa báť nemusíte, nakoľko je všetko dobre zabezpečené a predajcovi sú financie
ponechané až po vašom potvrdení
e-mailu, že je tovar v poriadku, taký,
aký ste si objednali a funkčný. Pri
drahších a špecifických produktoch
si treba dávať pozor na navýšenie
ceny o DPH (od 22 do 150 eur) a clo
(od 150 eur = clo + DPH). To však neodrádza od toho, aby ste tu nakúpili,
nakoľko tu nájdete naozaj všetko
a za ceny, ktoré sú väčšinou aj s poplatkom výhodnejšie ako v iných
internetových obchodoch. Ak však
potrebujete tovar na určitý čas, napríklad pod vianočný stromček, je
potrebné myslieť na dobu prepravy,
ktorá niekedy dosahuje až 4 týždne.
Niekedy aj viac. Ak si ale priplatíte,
môže byť tovar u vás doma za 7 dní.
AliExpress je skvelý internetový
obchod a ak ho nepoznáte, určite ho
navštívte.

Táto aplikácia je výborný vyhľadávač
všemožných produktov, ale aj internetový obchod, ktorý vám ponúkne ceny
konkrétnych produktov z rôznych
internetových obchodov. Na tie vás
následne presmeruje a vy tak nakúpite výhodnejšie. Alebo môžete nakúpiť
priamo cez túto aplikáciu, pričom
výsledná cena produktu je priemerom všetkých zistených cien v iných
obchodoch. Prostredie aplikácie je
prívetivé a prehľadné. Samozrejmosťou sú rozličné kategórie, od autodielov cez elektroniku, až po zážitkové
poukazy na rôzne atrakcie, a taktiež
filtre podľa ceny, lokality, výrobcu
a pod. Ak chcete cez aplikáciu nakupovať, je potrebná registrácia, ak chcete
len zistiť najlepšie cenové ponuky,
registrácia nie je potrebná. Aplikácia
ponúka okrem všemožných kategórií
aj položku „bestsellery“, kde nájdete
najvýhodnejšie ponuky na rôzne produkty, čo môže pomôcť aj pri výbere
darčeka. Napokon, ak sa vám niečo
zapáči, ale nie ste si ešte nákupom istí,
môžete označiť položku hviezdičkou
a vždy ju nájdete v kategórii obľúbené
alebo môžete nahliadnuť do histórie
vášho vyhľadávania. Jednoduchá,
funkčná s množstvom produktov, to je
v skrate aplikácia Heureka.

LETGO
Nezabúdame ani na súkromný predaj
rôznych používaných produktov,
ktorý je taktiež veľmi populárny.
Takýmto spôsobom viete nakúpiť
(ale aj predať) rozličné produkty
za výhodnejšie ceny, ako by ste ich
kupovali nové. Používané veci nájdete
veľakrát v dobrom stave, a taktiež
v záruke. Výhodná tu môže byť napr.
kúpa mobilného telefónu, ktorý je používaný aj o „stovku-dve“ lacnejší, ako
nový. Samozrejmosťou je opatrnosť na
prvom mieste, nakoľko nejde o nové
produkty a treba dbať na ich pôvod.
Prostredie aplikácie je jednoduché,
s ponukou rôznych kategórií a cenového rozmedzia. Taktiež si môžete zadať
okolie, v ktorom chcete vyhľadávať.
Platba a doručenie tovaru je vždy na
vzájomnej dohode s predávajúcim. Do
aplikácie sa môžete aj prihlásiť (registrovať) a využívať viaceré vymoženosti. Veľkou výhodou je chat v aplikácii,
kde môžete napísať predávajúcemu a
informovať sa o produkte, prípadne
dohodnúť lepšiu cenu. Ak teda hľadáte darčeky rôzneho druhu za výhodnejšie ceny, Letgo určite vyskúšajte.
Na podobnom princípe funguje aj
populárna aplikácia bazos.sk.

TOP APLIKÁCIE
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VEĽKÁ
TÉMA
***

VIANOCE
***

Aplikácie
pre šikovné
ruky
Pomaly nám prichádzajú
v ústrety... Vianoce.
Obdobie detskej
radosti, splnených snov,
povznášajúcej nálady,
jedinečnej atmosféry, ktorej
neopakovateľnú vôňu
a chuť si vieme do detailov
vybaviť aj po dlhšom čase.
Avšak neraz práve okolitý
zhon spájajúci sa s ich
prípravou, dokáže podstatu
Vianoc zatlačiť do úzadia,
ba dokonca čaro sviatkov
úplne pokaziť.
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MICHAELA ŠUTKOVÁ

U

rčite ste mnohí z vás zažili situáciu, keď ste na poslednú chvíľu splašene behali po obchodoch, hľadali
darčeky, nakupovali zásoby potravín, zatiaľ čo k vám
z každej strany doliehala po stýkrát tá istá vianočná koleda
a vy ste sa nakoniec pristihli pri myšlienke, že takéto sviatky
vám bol akurát tak čert dlžen. Čo by ste však povedali na to,
ak by ste tohtoročné Vianoce prežili inak? V teple rodinného
obydlia, v spoločenstve svojich drahých a v neposlednom
rade s už vopred nachystanými darčekmi, do ktorých ste investovali nielen svoj čas a nejaké tie peniažky, no do ktorých
ste vložili celé svoje srdce. Pýtate sa, ako na to? Stačí, ak si
vyhrniete rukávy, rozcvičíte prsty, prihodíte k tomu štipku
kreativity, značný kus trpezlivosti a stiahnete si niektorú
z nasledujúcich inšpiratívnych aplikácií.

DIY CHRISTMAS
DECORATIONS
Chceli by ste sa sviatočne naladiť?
Čo takto zaodieť do vianočného
rúcha celý váš domov? Aplikácia
DIY Christmas Decorations vás do
tejto činnosti nielen podnieti, ale aj
usmerní. Ľahko pochopiteľné koláže
vám poradia, ako vybrané nápady
krok za krokom zrealizovať. V prípade zložitejších kreácií sú obrázky
doplnené aj o detailný popis. Jeho
sledovaním sa neraz presvedčíte, že
keď sa do vecí pustíte naplno a s radosťou, nič pre vás nebude nemožné.
Zavrite kúsok zimnej prírody do
zaváraninového pohára. Zaveste na
vchodové dvere originálny adventný
veniec vyrobený zo štipcov na bielizeň či z množstva malých stužiek.
Zunovali sa vám na stromčeku
tradičné vianočné gule? Vyrobte
si nové. Či už budú vyzerať ako
trblietavé kokosové koláčiky s čerešňou navrchu, alebo na ich výrobu
použijete staré cédečká rozlámané
na kúsky, farebné flitre, prípadne
pozapichujete viacero lízaniek do ich
polystyrénového tela… Je len na vás
a vašej fantázii, pre ktorú variáciu sa
rozhodnete.

DIY TREE
CHRISTMAS

Zažiadalo sa vám zmeny a ako prvý na
odstrel prišiel starý opozeraný vianočný
stromček? Aplikácia DIY Tree Christmas
je dôkazom toho, že aj výrobu takéhoto symbolu Vianoc možno poňať
originálne a s dôvtipom. Nazbierajte
ČNÝ
O
v lese hrubšie palice a drievka
N
IA
AJ V
ČEK
rôznych veľkostí, opracujte ich tak,
M
O
R
ST
A
N
aby ich povrch zodpovedal vašim
Ť
Y
B
MÔŽE
IE.
T
predstavám
a umiestnite ich od
U
N
YZ
ZAHR
najkratšieho po najdlhšie, zhora
nadol na voľnú stenu vo vašom byte.
Buďte si istý, že podobný vianočný
stromček u iných len tak ľahko nenájdete.
Ak vás tento model dostatočne neoslovil, nasledujúci nadchne nielen deti, ale
aj dospelých. Navyše s jeho prípravou
nestrávite veľa času. Nafúkajte héliom
niekoľko desiatok balónov a vyformujte
ich do podoby stromu. Zdola ich upevnite
špagátom k niečomu na zemi a lietajúci
vianočný strom je na svete. Pre hladošov
je tu zasa tip na stromček, ktorý nielenže príťažlivo vyzerá, ale aj dobre chutí.
Vložte do jablka s odkrojenou spodnou
časťou očistenú mrkvu, do ktorej máte po
celej jej dĺžke napichané špáradlá. Na ne
už len z druhej strany nastoknite menšie
ovocie, ako sú jahody, bobule hrozna,
jahody či plátky kiwi. Vyrežte z melóna
hviezdu, nasaďte ju na vrchol a zdravý
vianočný stromček je pripravený na
obdivovanie i degustáciu. A čo takto vystreliť si z vášho kolegu v práci? Pripravte
mu vianočné prekvapenie, ako sa patrí.
Nepotrebné papieriky či staré účtenky
ponapichujte ledabolo na seba, kým vám
z nich nevznikne papierový stromček.
Ten mu položte na pracovný stôl a pozitívna reakcia na seba nenechá dlho čakať.
ZAODEJTE SVOJ
Ak však chcete svojich priateľov nielen
DOMOV DO
pobaviť, ale ich aj obdarovať, oblepte fľašu
VIANOČNÉHO
vína malými balenými čokoládovými
ŠATU
bonbónmi. Vzniknutý sladký stromček
ocení nielen obdarovaný šťastlivec, ale aj
všetci navôkol.

TOP APLIKÁCIE
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DIY PROJECTS
K vianočnej atmosfére neodmysliteľne patrí teplo sálajúce z kozuba, vôňa čerstvého
ihličia, škorice, pomaranča
i klinčekov. Tento pocit si
môžete už teraz navodiť
priamo vo vašej obývačke.
Vezmite si hrubšiu sviečku,
obkoleste ju z vonkajšej strany celými tyčinkami škorice
a celé dielo previažte tenkým
povrázkom. Nakoniec už len
priložte plátok pomaranča
s niekoľkými klinčekmi vo
vnútri, zapáľte knôtik a zhlboka na nadýchnite. Cítite
to? Takto voňajú Vianoce.
Druhú verziu sviečky
urobíte rovnako
ZAVRITE SI
rýchlo. Nasypte do
KÚSOK VIANOC
štvrtiny skleneného
DO POHÁRA
pohára zrnkovú
kávu a položte na
ňu čajovú sviečku. Na
záver k poháru zvonka
upevnite konárik s čečinou
a tramtadadá, zhmotnené
Vianoce priamo u vás doma.
Aplikácia DIY Projects so
sebou však prináša oveľa
viac. Napovie vám, ako si
vlastnoručne vyrobiť mäkučký koberec, ktorý dokonale
dotvorí interiér vášho bytu
a zároveň sa pri jeho príprave zabavíte a zaspomínate
si na detské časy. Koberec
totiž pozostáva z brmbolcov,
aké ste kedysi nosievali na
zimných čiapkach. Postup je
teda rovnaký, ako pri ich výrobe. Po tom, čo budete mať
dostatočný počet brmbolcov,
priviažte ich z druhej strany
tenkej sieťkovanej podložky
a máme hotovo. Koberec je
nachystaný, aby zahrial vaše
nôžky.
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DIY CRAFTS
Byť pripravený na zimu sa
vypláca. Čo však spraviť,
keď vám zima prekazí plány
a počas prázdnin vôbec
nenasneží? Aplikácia DIY
Crafts vám napovie, ako celú
situáciu zachrániť a deti vo
vašom okolí aspoň trošku
rozveseliť. Postavte pred domom jednoducho snehuliaka
z plastu. Na jeho prípravu
budete potrebovať zhruba
300 plastových pohárikov
rovnakej veľkosti. Po rozkliknutí možnosti How to… vám
aplikácia prezradí, ako celým
výrobným procesom postupovať tak, aby ste dosiahli
požadovaný výsledok, ktorý
vidíte na obrázku. A keď sme
už pri tom plaste, obrovské
divy sa dajú dosiahnuť aj za
pomoci plastových lyžičiek.
Lyžičkám odstrihnite rúčky
a časti, ktoré si dávate bežne
do úst, priliepajte k sebe. Spočiatku vám v tom pomôže zaváraninový pohár a postupne z kúskov lyžíc vytvarujte
krásny kvet. Ten budete môcť
využiť či už ako vázičku na
sušené kvety, prípadne dielo
nastriekajte vašou obľúbenou farbou. V priebehu okamihu vytvoríte dekoráciu,
ktorú vám nejedna návšteva
bude závidieť.

Bublina:
Vdýchnite nepotrebným veciam
nový život.

NAVRHN
ITE
SI OBLE
ČENIE
PODĽA
VAŠICH
PREDST
ÁV

DIY PROJECT
IDEAS

DIY FASHION
IDEAS

Prišli ste do fázy, keď začínate pociťovať stres a nervozitu z toho, že neviete, čím
obdarovať svojich priateľov
a rodinu? Celú situáciu navyše zhoršuje vaša finančná
situácia? Nezúfajte. V aplikácii DIY Project Ideas nájdete
výborné tipy na praktické
darčeky, ktorých výrobu
zvládne naozaj hocikto.
Vytvorte svojej priateľke
unikátnu tašku so vzormi
odtlačených jabĺk, navrhnite
priateľovi hrnček s osobným
venovaním, ohúrte manželku
novým záhradným sedením,
ktoré ste dali dokopy výlučne
zo starých drevených debničiek. Zázraky dokážete urobiť
aj z napohľad bezvýznamných či nepotrebných vecí.
Vdýchnite život obyčajnej
váze na kvety tým, že ju celú
pokryjete starými medenými
mincami. Vystrihnite z farebných papierov motýle rôznych veľkostí a štýlovo nimi
oblepte bielu stenu v detskej
izbe vašich ratolestí. Môžete
si byť istí, že ich reakcia bude
stáť za všetku vašu snahu.

Hľadáte ideálny darček pre
malé i veľké parádnice?
Máte cit pre módu a styling?
V nákupných centrách
ste však nenašli nič, čo by
spĺňalo vaše predstavy?
Vynájdite sa a navrhnite
trendy oblečenie svojpomocne. Ako na to vám
našepká aplikácia, ktorú si
zamiluje nejedna fashion
maniačka. Zaobstarajte si
nožnice, lepiacu pištoľ, farby
na textil a samozrejme veľa
druhov látok a drobných doplnkov. Potom je už len na
vás, do ktorej časti odevu
sa pustíte najprv. Ozvláštnite klasické rifľové kraťasy
zvodnou čipkou, ozdobte
konce nohavíc vybíjanými
detailmi, dotvorte golier
blúzky kúskami rozlámaného CD-čka, rozveseľte nudný
klobúk kvetinovým vencom.
Dovolené je všetko. Prilepte
farebnú čipku na čierne semišové balerínky, pripevnite
na rám slnečných okuliarov
štýlové aplikácie, ako perly
či kamienky. Nebojte sa
experimentovať. Čím viac
budete skúšať, tým väčšiu
istotu a zručnosť získate.

APLIKÁCIE PRE ŠIKOVNÉ RUKY

DIY BRACELET
TUTORIALS
Pamätáte si ešte na náramky
priateľstva? Aplikácia DIY Bracelet Tutorials vám ich výrobu
nielen pripomenie, ale vám tiež
rozšíri škálu možností, akým
originálnym, vlastnoručne vytvoreným doplnkom prekvapiť
svoje kamarátky na Vianoce.
Jednotlivé postupy sú roztriedené do prehľadných kategórií
v závislosti od materiálu, z ktorých sú náramky vyrobené, od
spôsobu ich viazania, prípadne
výsledného efektu. Anglický
postup v stručných bodoch,
ako aj rozpis všetkých potrebných komponentov, vhodne
dopĺňajú ilustračné fotografie,
takže sa vám dozaista nestane
to, že by ste sa pri nejakom
zložitejšom postupe zasekli
a nevedeli by ste pokračovať.

SPEČAŤTE SVOJE
PRIATEĽSTVO
VLASTNORUČNE
VYROBENÝM
NÁRAMKOM

JUST DIY

GIFT BOX
TUTORIALS
Keď už máte všetky darčeky
vyrobené a prichystané,
je potrebné ich aj patrične
zabaliť. A ako inak by ste ich
mohli darovať svojim drahým, ak nie v originálnom,
vlastnoručne vyrobenom
obale, krabičke či balíčku?
Aplikácia Gift Box Tutorials
vám doslova vyrazí dych. Po
jej preklikaní sa budete sami
seba pýtať, ako ste mohli
doposiaľ každé Vianoce baliť
darčeky tak nekreatívne
a nudne. Guľaté, hranaté,
v kornútku, v tvare lízanky,
štvorlístka, perníkovej chalúpky, v podobe mužského
saka s kravatou či s motýlikom… Verte či neverte,
keď zistíte, koľko spôsobov
balenia máte k dispozícii, nebudete sa vedieť dočkať, kedy
všetky z nich vyskúšate.

Ak hľadáte aplikáciu, ktorá
by bola akousi zmeskou
všetkého, čo sme doposiaľ
spomenuli, práve ste ju našli.
Aplikácia Just DIY v sebe
ukrýva z každého rožka troška, aj keď v tomto prípade sa
budete musieť zaobísť bez
rozpísaných postupov, ktoré
by vám prácu na výrobe
darčeka uľahčili. Ten však
v dostatočnej miere nahrádzajú priložené obrázky
a koláže. Obdarujte druhých
rozkošným vankúšom v podobe tučniaka alebo sovičky,
vyrobte budúcemu IT maniakovi vlastného plyšového
robota, prekvapte manžela
novým funkčným lustrom
z nevšedných materiálov,
ktoré sa vám neraz povaľujú
doma a zapadajú prachom.
Neváhajte a zapojte do
prípravy osobných darčekov
aj ostatných členov rodiny.
Okrem toho, že vám bude veselšie, tak aj strávite nejaký
ten čas spolu, bok po boku.
A o tom presne Vianoce sú,
nemyslíte?

DIY HOME
PROJECTS
IDEAS
DIY Home Projects Ideas
je vzhľadom azda najprepracovanejšou aplikáciou
z nášho výberu. Hneď
na úvod vás zaujme
prehľadná organizácia projektov
v štýle „urob
DARUJT
E
si sám“. V jedPOCIT
notlivých
VÝNIMO
ČNOSTI
kategóriách
nájdete napríklad tipy, ako
oživiť staré veci,
ktoré častokrát objavíte
len tak ležať v domácnosti či v okolí vášho domu.
Počas Vianoc samozrejme
nemožno zabudnúť ani
na štvornohých členov
rodiny. Aplikácia so
sebou prináša niekoľko
užitočných nápadov
a vychytávok, ktoré pod
stromčekom ocenia aj
vaši chlpáči.

TOP APLIKÁCIE
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(NIELEN) POD VIANOČNÝ
STROMČEK
DECEMBER JE MESIAC,
KEĎ ROZDÁME HÁDAM
NAJVIAC DARČEKOV ZA CELÝ
ROK. JE TO SAMOZREJME
NAJMÄ VĎAKA VIANOCIAM,
AJ KEĎ ČORAZ ČASTEJŠIE
POČÚVAME, ŽE VIANOCE
BY NEMALI BYŤ LEN
O DARČEKOCH. NO TEN
POCIT, KEĎ VIDÍTE, AKO
SA OBDAROVANÝ TEŠÍ
Z DARČEKA, KTORÝ STE
MU PODAROVALI VY, JE
NEOPÍSATEĽNÝ.

PRINÁŠAME VÁM ZOPÁR TIPOV
NA DARČEKY V RÔZNYCH
CENOVÝCH KATEGÓRIÁCH.
OSOBITNE SA VENUJEME
INTELIGENTNÝM HODINKÁM
A NÁRAMKOM, KTORÉ PÚTAJÚ
ČORAZ VIAC POZORNOSTI.
STAČÍ SI UŽ LEN VYBRAŤ 
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HARDVÉROVÉ TIPY NA DARČEKY
VEĽKÁ
TÉMA
***

VIANOCE
***

DARČEKY DO 50 €

Pokiaľ si váš partner alebo
partnerka stále kontroluje svoje kilá, podarujte im inteligentnú váhu SANITAS SBF70. Tá
im bude merať kopec údajov
a ukladať ich do cloudu, aby si
ich mohli pozrieť z akéhokoľvek miesta na svete.
Cena: 43,49 €

Každý telefón si zaslúži ochranné puzdro. Či to bude
len ochrana na zadnú stranu alebo flipové puzdro aj
s priestorom na karty, to je už na vašom výbere alebo
preferenciách obdarovaného. Takýmto darčekom
určite nemôžete nič pokaziť. Cena: od 5 €

Praktický ruksak
poteší nejedného muža.
Jednoduchšie modely kúpite
už od 12 €, no samozrejme
výber je široký a nájdete aj
sofistikovanejšie modely za
niekoľko desiatok eur.

In-ear slúchadlá patria takmer
k povinnej výbave každého, kto rád
počúva hudbu zo svojho telefónu.
Slúchadlá Sony MDR-XB50AP sú
výbornou voľbou pre všetkých,
ktorí preferujú naozaj výkonné
basy. Cena: 34,99 €

USB kľúč je síce pomôcka, ktorá je tu
s nami dlhšie, no stále sa zíde. A napríklad
model EMTEC USC MOBILE & GO vám
umožní jednoducho nahrávať súbory
z mobilných zariadení ako aj z notebooku
a počítača. Má totiž dve koncovky – do
počítača ako aj do mobilu. Verte, že je to
šikovné riešenie. Cena: 19,99 €

Nielen smartfón, ale aj
notebook si zaslúži ochranný
obal. A pokiaľ ešte aj efektne
vyzerá a ladí s oblečením,
neodmietne ho žiadna žena.
Cena: od 16 € (ASUS EOS 12”)

Jednou zo skvelých alternatív darčeka najmä pre
gamerov sú hry. Stačí vybrať
tu správnu platformu a jednu z novších hier. Napríklad
Overwatch za 39,99 €, hru
MAFIA III alebo Deus Ex:
Mankind Divided, každú za
49,99 € alebo o niečo drahšiu
Uncharted 4: A Thief’s End
za 59,99 €.

Energie v batérii smartfónu nie je nikdy dosť.
A preto sa vždy hodí doplnková energia vo forme
powerbanky. Na trhu je veľa powerbaniek s rôznou
kapacitou. Napríklad taká A-DATA Power Bank
A10050 má dostatok energie aj na nabitie tabletu.
Cena: 22,89 €

TOP APLIKÁCIE
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Kompaktný reproduktor
Creative Muvo 2c sa zmestí do dlane,
no výkonom nesklame. Okrem toho je
odolný voči vode ako aj prachu, takže ho
môžete využiť kdekoľvek. K mobilným
zariadeniam sa pripája bezdrôtovo a nabíja sa cez microUSB. Cena: 49,99 €

>> DARČEKY DO 50 €

Užitočným darčekom pre niekoho, kto veľa
a často píše na telefóne alebo tablete je
univerzálna Bluetooth klávesnica, ktorú
môže používať až s troma zariadeniami
naraz. Medzi zariadeniami sa jednoducho prepína priamo na klávesnici, ktorá
obsahuje aj stojan na zariadenia. Presne
takou klávesnicou je Logitech Bluetooth
Multi-Device Keyboard K480. Cena: 45 €

DARČEKY DO 100 €

Ľahký, odolný, prenosný a vodotesný
reproduktor JBL Clip 2 si môžete
nielen zobrať so sebou, ale aj zavesiť
kamkoľvek. Vydrží prehrávať hudbu až
8 hodín. Cena: 59 €

Pre hráčov odporúčame herný headset
Logitech G231 Prodigy,
ktorý toho ponúka
viac, ako by sa mohlo
na prvý pohľad zdať.
Cena: 59,99 €

Externý disk je
užitočná vec, či už
na zálohu dát alebo
na hudbu a filmy.
Môžete ho nosiť
so sebou alebo ho
mať stabilne doma,
či v práci. Treba si
vybrať len kapacitu.
WD My Passport
Ultra. Cena: od 85 €

Vhodným darčekom je aj virtuálna realita, resp. skôr
okuliare pre virtuálnu realitu, ktoré dokážu sprostredkovať zážitky akoby z iného sveta. Treba však dať pozor, aby boli okuliare kompatibilné s typom telefónu,
ktorý obdarovaný používa. Napríklad okuliare Samsung Gear VR, kompatibilné so smartfónmi Samsung
Galaxy S6 a vyššie, sú v ponuke od 79,90 €.

Novinkou na trhu sú moduly Moto
Mods kompatibilné s telefónmi
radu Lenovo Moto Z. V ponuke
sú rôzne kryty na zadnú stranu
telefónu, ale napríklad aj modul
s projektorom, fotoaparátom, či
reproduktormi JBL. Takže pokiaľ
máte v rodine niekoho, kto takýto
telefón má, určite ho poteší niektorý
z MotoModov, napríklad
JBL SoundBoost Speaker.
Cena: 99 €
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DÁMY, POKIAĽ CHCETE
VO SVOJICH PARTNEROCH
PREBUDIŤ CHLAPCOV,
DRON BUDE MAŤ ZARUČENÝ
ÚSPECH

POSLEDNÁ ZÁCHRANA
PRE MUŽOV: PEKNÝM
ŠPERKOM PRE
ŽENU NIČ NEPOKAZÍTE

DARČEKY NAD 100 €

Samozrejme, nemôžeme zabudnúť ani na herné konzoly. Tie sú
už tradične obľúbeným darčekom nielen pre deti. Na trhu je
nová vylepšená verzia Microsoft
Xbox One S, ktorú môžete získať
za výhodnú cenu aj k paušálom
Happy, a to aj s darčekom – mobilným telefónom. Cena: od 289 €
vo voľnom predaji

Výborným darčekom pre knihomoľa je čítačka elektronických
kníh, napríklad PocketBook
InkPad 2, kam sa zmestí kopec
kníh. Už sa nikdy nestane, že
by nemal na dovolenke čo čítať.
Cena: 199 €

Druhou alternatívou je
konzola Sony PlayStation 4.
K nej boli nedávno predstavené aj okuliare na virtuálnu
realitu, ktoré prinášajú do
hrania ďalšiu dimenziu. Cena:
od 279 €, PlayStation VR: 399 €

Bezdrôtové slúchadlá
Bose QuietComfort 35
majú nielen výborný
zvuk, ale aj prepracovanú technológiu odhlučnenia okolitých zvukov.
Preto sú výborné do
hlučného prostredia vo
vonkajšom prostredí,
ale aj na cesty vlakom či
lietadlom. Cena: 379,75 €

Užitočným darčekom môže byť aj kamera
do auta DOD LS470W+, ktorá bude vaším
zodpovedným svedkom v prípade havárie
alebo inej nepríjemnosti. Táto kamera má záber
na celú cestu, dokáže dobre snímať aj v noci
a výsledný obraz je v HD kvalite. Nikdy neviete,
kedy vám môže poslúžiť. Cena: 329 €

Outdorových športovcov určite poteší akčná kamera,
ktorou môžu zachytávať svoje zážitky v akejkoľvek situácii
a následne ich premietať svojim priateľom a známym.
Napríklad akčná kamera s 3-osou stabilizáciou obrazu, rozlíšením až 4K a dátovými vrstvami – Garmin VIRB ULTRA
30 je v cene 429,90 €. A pre tých, ktorí majú radi
svet v 360° realite je tu kamera 360 Fly v cene 499 €
(4K verzia – 699 €).

Pre zarytého bežca, ktorý rád počúva hudbu počas behu, no nemá rád
káble na slúchadlách, odporúčame novinku Samsung Gear iconX. Ide
o bezdrôtové slúchadlá, ktoré majú vlastnú pamäť na viac ako 1000
skladieb, fungujú aj bez pripojenia k mobilnému telefónu a dokážu
zaznamenávať počas behu tep ako aj iné informácie, ktoré si následne
môžete pozrieť v aplikácii na mobilnom telefóne. Cena: 219,90 €

TOP APLIKÁCIE
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INTELIGENTNÉ NÁRAMKY A HODINKY

KEĎ VYUŽIJETE VIANOČNÚ
PONUKU TELEKOMU, MÔŽETE
ZÍSKAŤ HNEĎ DVE ZARIADENIA
ZA CENU JEDNÉHO A TÝM
POTEŠIŤ NIELEN SEBA, ALE AJ
NIEKOHO BLÍZKEHO

Osobitnou kategóriou sú inteligentné a športové náramky a hodinky, ktoré
v poslednej dobe naberajú na popularite a tieto Vianoce budú určite patriť k hitom.
Prinášame vám výber rôznych produktov v rôznych cenových kategóriách:

Garmin vívomove

TomTom Fitness
Tracker Touch Black

Garmin vyrobil inteligentné
hodinky v naozaj klasickom
dizajne – majú mechanické
ručičky, fyzický ciferník, ale
k tomu aj kus inteligencie. Majú
totiž zabudovaný monitor
aktivity, počítajú kroky, sledujú
váš spánok a batéria vydrží až
jeden rok. Cena: od 169,90 €

Tenký inteligentný náramok,
ktorý počíta kroky, prejdenú
vzdialenosť, meria tep, spálené
kalórie a odmeria aj BMI index,
teda určí pomer svalovej hmoty
a tuku. Výdrž batérie je do 5 dní.
Cena: 149 €

Samsung Gear Fit 2

TomTom Spark 3
Cardio

Druhá verzia obľúbeného
športového náramku Samsung
Gear Fit 2 prináša notifikácie
prichádzajúcich hovorov, SMS,
mailov ako aj iných správ.
Počíta kroky, ale aj prejdené
poschodia, spálené kalórie, meria tep a sleduje rôzne športové
činnosti. Cena: 189 €

Nové športové hodinky určené
pre rôzne druhy športov, či
už vonku alebo vo vnútri. Sú
vodotesné až do 40 metrov
hĺbky a obsahujú aj GPS
snímač. Takže máte všetky
potrebné informácie o vašom
tréningu na ruke.
Cena: 199 € (139 € bez
merania tepu)

Garmin Forerunner 35

Bežecké hodinky s GPS a pulzomerom
v príjemnom dizajne počítajú vaše
kroky a spálené kalórie počas celého
dňa. Po spárovaní so smartfónom sa
na displeji zobrazia smart notifikácie
a automaticky sa prenesú údaje do
vášho konta na Garmin Connect.
Pohodlne tak môžete sledovať svoje
pokroky. Cena: 199,99 €

Samsung Gear S3 Frontier

Toto sú najnovšie inteligentné hodinky
od firmy Samsung. A sú výborné, majú
pripojenie nielen na Bluetooth, ale aj
na Wi-Fi a tak môžu byť na telefón
pripojené aj na diaľku cez internet. Vyzerajú veľmi dobre, naozaj sa podobajú
na klasické hodinky. Vo výbave je aj
GPS prijímač, barometer a výškomer
a priamo z nich sa aj dá telefonovať. Po
spárovaní so smartfónom prechádzajú
namerané informácie do komplexnej
aplikácie S-Health. Cena: 399 €
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TomTom Adventurer

Nové inteligentné športové
hodinky určené najmä pre
outdoorové športy ako je
lyžovanie, či snowboarding.
Rozpoznajú, kedy idete lanovkou
hore, vyhodnotia najvyššiu
rýchlosť, najväčší sklon ako
aj prejdenú vzdialenosť.
Cena: 319 €

fénix 3, Sapphire

Prepracovaná tretia generácia
legendárnych fénix hodiniek
pre športovcov a outdoorových
nadšencov. Predstavujú to
najlepšie, čo môžete mať na
vašej ruke z oblasti športových
hodiniek. Platí to hlavne o presnosti merania rôznych údajov
a softvérovej výbave. Tieto
hodinky existujú v rôznych
vyhotoveniach, novinkou je aj
luxusná titánová verzia.
Cena: 599,99 € (verzia
Titanium – 799,90 €)

OFFICE 365
ONDREJ MACKO

V TELEKOME
AMI
AJ SO SLUŽB
E
MIGRÁCI
ÍM
N
A ASTAVEN

Office
NA POČÍTAČ
I DO MOBILU

MICROSOFT PONÚKA KANCELÁRSKY BALÍK MICROSOFT OFFICE 365
VO FORME TZV. PREDPLATNÉHO. ZNAMENÁ TO, ŽE SI OFFICE 365
KÚPITE NAPR. NA ROK A POČAS TEJTO DOBY MÁTE K DISPOZÍCII
ÚPLNE VŠETKY AKTUALIZÁCIE. PRACUJETE TEDA VŽDY S NAJNOVŠOU
VERZIOU A MÁTE VO SVOJOM POČÍTAČI TO NAJLEPŠIE Z OFFICE.
Verzia Home a Personal
a ich možnosti
V dnešnej dobe máte doma viacero počítačov a každý z rodinných príslušníkov
má tiež svoj počítač. Office 365 Home je
teraz pre päť počítačov (pre operačný
systém Microsoft Windows alebo Apple
MacOS) a môžete ho používať aj na svojom smartfóne s operačným systémom
Windows Mobile, Android alebo iOS.
Pripojiť môžete až 15 rôznych zariadení
na rôznych platformách. Navyše, máte
k tomu aj vlastný priestor na cloudovej
službe OneDrive – 5× 1000 GB. Je to
niečo také, ako keby ste mali USB kľúč
pripojený na internet. Uložené súbory
sú prístupné len vám (pokiaľ nenastavíte
inak), máte istotu, že sú v bezpečí a tento
kľúč nemôžete nikdy stratiť. K vašim
súborom sa potom dostanete odkiaľkoľvek s prístupom na internet. Za takúto
službu zaplatíte okolo 10 eur za mesiac,
čo nie je nič hrozné.
Ak vám stačí licencia na jeden počítač a jeden smartfón či jeden tablet
s priestorom na OneDrive 1 TB, potom sa
zaujímajte o Office 365 Personal, ktorý
stojí 7 eur mesačne. K obidvom službám
máte navyše aj možnosť telefonovania
cez Skype na pevné linky po celom svete
(5 × 60 minút mesačne, resp. 60 minút
mesačne).

Čo všetko získate?
Na čo je vám dobrý balík Office? Obsahuje všetko, čo potrebujete na svoju prácu
alebo sa dá veľmi dobre využiť aj v domácnosti. Nájdete v ňom textový editor
Word, tabuľkový procesor Excel, tvorbu
prezentácií Powerpoint, nástroj na správu mailov Outlook a ešte ďalšie programy. Office vyžijete veľmi dobre vo svojej
práci a keď si ju chcete alebo musíte nosiť
domov, pokojne môžete pokračovať v rozrobenej práci aj na domácom počítači.
Office poslúži aj na domáce úlohy – napíšete v ňom dokument, môžete si viesť rodinný rozpočet, v prezentáciách môžete
ukazovať napr. svoje fotky z dovolenky
a Outlook je super nástroj na komunikáciu cez mail – napr. Gmail, ale aj všetky
vaše iné poštové kontá v jednom okne.
Najnovší Office umožňuje prispôsobiť
používateľské rozhranie dotykovému
ovládaniu napr. na tabletoch. Ak si neviete s niečím poradiť, je tu prvok s popisom
„Prezraďte, čo chcete robiť…“, ktorý funguje ako inteligentný poradca na rýchly
prístup k nastaveniam a funkciám. Ak
chcete napríklad zmeniť písmo, túto frázu zadáte v slovenčine do textového poľa
a razom sa zobrazia nastavenia veľkosti
písma, dostupné fonty alebo funkcia tučné písmo. Túto funkciu máte vo všetkých
súčastiach Office.

Ako je to so skupinovou prácou?
Jednou zo silných funkcií v Office je skupinová editácia dokumentov. Znamená
to, že napr. sprievodný list môžete naraz
tvoriť viacerí – napr. vy a váš partner
alebo kolega. Pritom navzájom vidíte, čo
kto robí a Office v tom udrží poriadok.
Ostatných používateľov pritom pozvete
do vášho dokumentu veľmi jednoducho.
V pravej hornej časti sa nachádza tlačidlo
„Zdieľaný prostriedok“. Vyplníte emailovú adresu príjemcu a Office si následne
skontroluje, kde je dokument uložený. Ak
sa nenachádza v cloudovej službe OneDrive, požiada vás, aby ste ho tam uložili.
Následne odošle webový odkaz na zadané
emailové adresy. Pri skupinovom editovaní dokumentu v reálnom čase môžete aj
komunikovať so spoluautormi cez Skype.

Vylepšenia balíka Office 2016
na každom kroku
Word dostal teraz možnosť inteligentného vyhľadávania označených slov, ale
toto naozaj dobre funguje len pre angličtinu. Excel 2016 dostal nové typy grafov
a nástrojov na lepšiu tvorbu reportov
a predpovedí.
V emailovom klientovi Outlook 2016
sa nám najviac páči vylepšená možnosť
funkcie Priložiť súbor. Po kliknutí naň
sa zobrazí zoznam posledných súborov,
s ktorými ste pracovali. Je logické, že obvykle emailom posielate súbor, ktorý ste
práve upravili alebo ste ho použili. Outlook 2016 takisto ponúka nové nastavenia,
ako dlho sa majú uložené emaily uchovať
v počítači. Pomáha tak šetriť miesto na
disku. Emaily sa môžu napríklad odstrániť už po 3 dňoch alebo po týždni. n
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MÔJ TELEKOM
ONDREJ MACKO

MAJTE PREHĽAD
O SPOTREBE A PLATBÁCH

TELEKOM VÝRAZNE
PREPRACOVAL
WEBOVÝ PORTÁL
WWW.MOJTELEKOM.SK.
A DAL SI NAOZAJ ZÁLEŽAŤ,
TERAZ SA DÁ VYBAVIŤ
TAKMER VŠETKO ONLINE,
PRIAMO Z POČÍTAČA,
TABLETU ALEBO AJ
MOBILNÉHO TELEFÓNU.
POHODLNÉ A RÝCHLE.

Takto vyzerá hlavná stránka portálu mojtelekom.sk a môžete si ju prispôsobiť podľa seba

Ako na to?
Pokiaľ ste službu mojtelekom.
sk v minulosti nevyužívali,
bude na začiatku potrebné,
aby ste podpísali Dohodu
o elektronickej komunikácii.
Stačí sa na to zastaviť v ktoromkoľvek Telekom Centre,
podpis zmluvy je otázkou
chvíľky. Následne už budete komunikovať výhradne
elektronicky. Zaregistrujete sa
na portáli mojtelekom.sk a po
úspešnej registrácii získate

prehľad o všetkých svojich
produktoch na jednom mieste.

Čo získate?
So zákazníckym portálom
Môj Telekom získate prehľad
o vašich mobilných a pevných
službách, a to na jednom mieste, pod jedným prihlasovacím
menom a heslom. Už nemusíte
nikam chodiť, sústrediť sa môžete na svoju prácu alebo zábavu. Všetko vybavíte on-line,
stačí len pripojenie na internet

Takto máte detailný prehľad o spotrebe dát, SMS a minút pre hovory
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a môžete mať veľmi rýchlo
prehľad o aktuálnych službách
alebo požiadať o nové, resp.
zaplatiť faktúry.

Môj Telekom si urobte na
svoj obraz
V novej verzii si môžete prispôsobiť úvodnú obrazovku
s najdôležitejšími informáciami
pre vás. Na prvý pohľad tak
viete, ako sa veci majú a čo
by ste mali urobiť. Dlaždice
s informáciami si môžete

MÔJ TELEKOM
Pri úhrade faktúry
si môžete vybrať
preferovaný spôsob
platby

pridávať, odoberať, ale aj podľa
seba upravovať. Nastaviť si
tak môžete farbu dlaždíc alebo
si na pozadie umiestniť napr.
fotku vašej rodiny.

Kontrola spotreby na
dotyk prsta
S portálom mojtelekom.sk si
môžete skontrolovať aktuálny stav prevolaných minút,
zaslaných SMS/MMS a objem prenesených dát. Tak sa
budete môcť lepšie orientovať
v službách a využijete všetko,
čo máte k dispozícii. Platí to
aj pre Magio internet, kde
si tiež môžete skontrolovať,
koľko dát ste preniesli a kedy
je termín začatia novej služby.
Tiež veľmi rýchlo zistíte
aktuálny stav vašich vypožičaných filmov v požičovni Magio
televízie.

Prezeranie faktúr
a ich úhrada
Vo faktúrach máte dokonalý
prehľad o tom, za čo vlastne
platíte. Na mojtelekom.sk si
pritom môžete detailne pozrieť
vaše faktúry, a to aj s prehľadnou analýzou výdavkov. Pokiaľ
nemáte niektorú faktúru ešte
uhradenú, tu to uvidíte hneď
a aj ju jednoducho zaplatíte
pomocou platobnej karty. Ak
ste zvyknutí platiť cez internetbanking, faktúru môžete
uhradiť aj s vopred vyplneným
platobným príkazom.

Doplnkové služby
Na portáli nájdete doplnkové
služby k paušálom Happy, Magio TV, Magio internet a Pevná
linka. Všetko na jednom mieste.
Navyše si môžete zmeniť ich
nastavenie alebo aktivovať
ďalšie doplnkové služby. Akti-

vovať si napr. môžete športový
televízny balíček aj tesne
pred večerným zápasom Ligy
majstrov. Rovnako, priamo
z portálu mojtelekom.sk si môžete objednať ochranu vášho
počítača pomocou služby Magio internet security. Máte plnú
slobodu si vybrať presne to, čo
potrebujete a mať to hneď.
Zaujímavou funkciou je aj
možnosť zistenia, na akých
mobilných zariadeniach máte
aktivovanú mobilnú aplikáciu
Telekom.

Delegujete služby
V novej verzii môžete sprístupniť svoje služby, ale aj
aktivované doplnkové služby
aj iným používateľom. Takto
im umožníte kontrolu alebo
ich správu. Napr. môžete vychovať k správnemu používaniu komunikačnej služby

aj vaše dieťa. Stačí, aby malo
prehľad o tom, čo na svojom
telefóne robí alebo koľko dát
spotrebováva v domácnosti.
Pokiaľ niekomu prenajímate
dom alebo byt so zriadenými
telekomunikačnými službami, môžete nechať platiť za
spotrebované služby priamo
vašich nájomníkov. Veľmi
šikovné riešenie je to pre Magio
televíziu alebo Magio internet.
O tieto služby sa už potom
nemusíte starať, postará sa o ne
nájomník.
Vyskúšajte si portál mojtelekom.sk, rozhodne to stojí za
to. Prinesie vám možnosť mať
dokonalý prehľad o vašich
službách, a to kedykoľvek a kdekoľvek. Výhodou je aj to, že po
istej dobe nečinnosti sa portál
sám odhlási, takže sa k vašim
údajom nemôže dostať niekto
nepovolaný. n

Takto hneď zistíte, kde všade máte aktivovanú mobilnú aplikáciu Telekom
TOP APLIKÁCIE
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Hospodárte
s časom efektívne
S PRICHÁDZAJÚCIMI ZIMNÝMI
VEČERMI SA NÁM STÁVA, ŽE POČAS
DŇA TOHO STIHNEME OVEĽA
MENEJ, AKO V LETE. MOŽNO SA
NÁM AJ MENEJ CHCE, NO TO, ŽE
JE VONKU SKÔR TMA A CHLADNO
EŠTE NEZNAMENÁ, ŽE SVOJ ČAS
NEMÔŽEME VYUŽIŤ NAPLNO. STAČÍ
SI HO LEN DOBRE ZORGANIZOVAŤ.

28

TOP APLIKÁCIE

APLIKÁCIE NA PLÁNOVANIE ČASU

TOMÁŠ BURANSKÝ

U

ž ľudia v starovekom Egypte rozdelili rok
na štyri časti a používali kalendár. Potrebovali totiž nastoliť poriadok, vytvoriť
si zvyky a plánovať. Každému prospeje mať vo
svojich plánoch poriadok a prehľad o tom, čo ho
čaká. Chceli by ste azda zmeškať svoje prvé rande,
pracovný pohovor do nového zamestnania či
školskú besiedku svojej ratolesti? Hoci ste zrejme
odpovedali trikrát nie, počas hektických dní nám
napriek tomu dôležité udalosti môžu uniknúť.
Ak sa však dobre pripravíte, nemusí sa to
stať. Organizovať si čas je dôležité. Mnohí to
možno zvládnu aj bez pomoci diára, iní si zase
potrebujú zaznamenať každý detail. Dobré
plánovanie vedie k oveľa pohodlnejšiemu životu
bez zbytočného stresu. Stíhať štúdium, krúžky,
prácu, kamarátov, rodinu, rodičovské združenie,

služobnú cestu či kaderníka si niekedy vyžaduje
naozaj veľkú dávku trpezlivosti. Kto z vás si ešte
nepovedal, že by sa mu hodil deň dlhší než 24 hodín? Ak sa vám to nestalo, naozaj patríte medzi
šťastlivcov a zrejme ani nepotrebujete nejako
detailne plánovať svoje dni.
Pre tých ostatných sme pripravili zoznam
skutočne užitočných aplikácií. Nejde o aplikácie
pre večne zaneprázdnených biznismenov, ale pre
každého, kto má čo i len malú chuť mať prehľad
v tom, čo ho čaká nasledujúce dni, resp. plniť
všetky svoje úlohy, na ktoré večne zabúda.
Nezabúdajte, presnosť už dávno nie je len výsadou kráľov. A byť pánom svojho času dokážete
naozaj aj vy. Stačí len chcieť a používať správne
aplikácie. Prinášame výber tých, ktoré by sa vám
mohli naozaj hodiť.

GOOGLE KALENDÁR
Každý smartfón obsahuje základný kalendár. Odporúčame
vám však vyskúšať ten od Googlu. Je prepojený s vašim Google
účtom a udalosti, ktoré si do neho pridáte sa vám potom zobrazujú naprieč zariadeniami, v ktorých ho používate (smartfón,
tablet, počítač). Môžete si v ňom nastaviť nielen pripomienky,
ale aj zobrazovať udalosti z Facebooku či iných kalendárov. Po
novom dokonca umožňuje inteligentne plánovať plnenie vašich
cieľov. V praxi to znamená, že ak chcete chodiť trikrát týždenne
ráno cvičiť, stačí to kalendáru povedať a on naplánuje, kedy
na to máte čas. Navyše sa kalendár učí podľa vašich zvyklostí.
Ak ciele nestíhate napĺňať, upozorní vás, že by ste mali chodiť
cvičiť v inom čase. Vyskúšajte si to, je to naozaj motivujúce.

ŽLTÝCH
ZBAVTE SA
OKOLO
LÍSTOČKOV
MONITORA

GOOGLE KEEP
Kto si to má všetko pamätať?
Zaniesť oblek do čistiarne, kúpiť
mlieko v potravinách a nezabudnúť zaplatiť školné. Všetky tieto
poznámky môžete mať napísané
na žltých lístočkoch a mať ich nalepené okolo monitora. Alebo radšej
vyskúšajte elegantnejšie riešenie.
Zapisujte si ich do tejto aplikácie.
Umožňuje vám zapísať si akékoľvek poznámky, dokonca kreslené, či
zvukové. Alebo si spísať nákup-

ný zoznam a ten potom zdieľať
s partnerom. Ku každej poznámke
môžete pridať pripomienku, ktorá
sa uloží aj do vášho kalendára.
Alebo si nastaviť pripomienku
podľa polohy, napríklad ak budete
blízko vášho obľúbeného obchodu
s nábytkom, aplikácia vás upozorní, že ste naozaj blízko a mali ste
v pláne si tam kúpiť prestieradlo. Je
to naozaj prudko návykové.

TOP APLIKÁCIE
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PLÁNOVAČ
PRE CELÚ
RODINU

SLEEPYTIME

CLASSSHARE

COZI

Ak toho počas dňa chcete naozaj veľa
stihnúť, dôležité je zobudiť sa a vstať.
S tým by vám mohla pomôcť práve
aplikácia SleepyTime. V nej si môžete
zvoliť z troch módov a to, kedy sa
chcete zobudiť, kedy chcete ísť spať,
alebo, že idete spať práve v tomto
okamihu. Následne vám aplikácia
vyberie podľa zvoleného módu čas,
kedy je vhodné nastaviť si budík,
alebo naopak, kedy je vhodné ísť do
postele. Vychádza totiž zo štatistických výpočtov spánkových fáz
priemerného človeka, vďaka čomu by
ste sa mali zobudiť práve vtedy, keď
ste v ľahkej fáze spánku. Stačí si teda
iba zvoliť, kedy chcete vstať a aplikácia nastaví budík vo vašom telefóne
a ráno vás zobudí.

Aj študenti potrebujú mať vo svojich
veciach poriadok a dobre im poslúži
táto aplikácia na rozvrh hodín. Je
lokalizovaná do slovenčiny už s mnohými preddefinovanými vyučovacími predmetmi. Jej ovládanie je veľmi
intuitívne. Rozvrh môžete zdieľať
s celou triedou alebo s rodičmi. Vaši
rodičia tak budú vedieť, aký rozvrh
máte počas dňa v škole a kedy vám
vyučovanie skončí. V neplatenej
verzii aplikácia obsahuje reklamy. Za
1,99 eura však získate plnohodnotnú
verziu, v ktorej môžete napríklad
skratky predmetov nahradiť piktogramom, použiť namiesto farebných
políčok textúru či nechať si vo
widgete na ploche vášho telefónu
zobrazovať čas, kedy vám skončí
vyučovanie.

Máte rodinu a strácate prehľad, čo
robia ostatní členovia domácnosti?
Potom všetkým nainštalujte do
smartfónu Cozi. Je to aplikácia určená pre rodiny. Nastavíte si spoločný
prístup pre celú rodinu a potom
vidíte program všetkých členov vašej
domácnosti. Na spoločnej nástenke
máte prehľadne zobrazené udalosti, ktoré koho čakajú. V ďalších
záložkách nájdete sumárny zdieľaný
kalendár, ktorý je vytvorený ako
prienik kalendárov všetkých členov
domácnosti, nákupný zoznam, alebo
úlohy, ktoré môžete niekomu zadať
rovnako, ako ich môže niekto zadať
vám. Výhodou je aj to, že si môžete
v špeciálnej záložke dohodnúť, čo budete obedovať. Prečo? Pretože láska
ide cez žalúdok.

S TOUTO
UŽ
APLIKÁCIOU
NIKDY
ETE
NEZABUDN
LAŤ
E
Ž
O
H
ZABLA

DO IT LATER
Plánujete, plánujete, až sa niekedy
preplánujete tak, že na niečo zabudnete. Na to je tu aplikácia Do it later.
Tá je užitočná najmä pre zábudlivcov,
alebo pre tých, ktorí nechcú myslieť
na to, že musia poslať gratulačnú
esemesku k narodeninám. S touto aplikáciou dokážete tieto veci
zautomatizovať. Môžete v nej
nastaviť činnosti, ktoré urobí vo
vami vybranom čase za vás. Okrem
SMS, dokáže aplikácia poslať za vás
e-mail, uverejniť status na Facebooku
či Twitteri. Slúži aj ako jednoduchý
pripomienkovač. Jednotlivé akcie sa
dajú nastaviť ako opakované, a tak
vaša mamička dostane od vás k narodeninám vždy tú istú esemesku, ako
veľmi ju ľúbite. 

30

TOP APLIKÁCIE

TIMETUNE

ALARMY
Ak ste spachtoš a radi naťahujete
ranné vstávanie a posúvate budík
vždy o 5 minút, tak len ťažko toho
počas dňa stihnete viac. Aplikácia
Alarmy vás však z postele zaručene dostane. Pritom bola ocenená
viacerými svetovými médiami. Nejde
o obyčajný budík. Háčik spočíva
v tom, ako ho vypnete. Máte na výber viacero metód. Musíte napríklad
odfotiť vopred definované miesto,
ktoré si vyberiete (napríklad vaňu či
záchod). Ďalej môžete budík vypnúť
trasením, pričom ich nemôže byť
menej ako 5. Zaujímavý je aj spôsob
nasnímania čiarového kódu, napríklad fľaša minerálky, ktorá vás čaká
v kuchyni. A ďalším je matematická
úloha, ktorú musíte vyriešiť,
aby budík prestal vyzváňať.
Tak čo, ktorý spôsob si vyberiete vy?
PRE TOTÁLN

Pre absolútnych plánovacích
maniakov je tu aplikácia TimeTune. V nej si dokážete nastaviť vašu
dennú rutinu, teda celodenný plán,
ako vyzerajú vaše dni. Od raňajok
až po večerné ľahnutie do postele.
Aplikácia potom sleduje váš deň
a podľa nastavení vás upozorňuje
na jednotlivé aktivity a ich plnenie.
V prehľadných štatistikách si potom
môžete skontrolovať, koľko času venujete jednotlivým aktivitám a aký
čas zostáva nevyužitý.

YCH
SPACHTOŠOV

APLIKÁCIE NA PLÁNOVANIE ČASU

BRAIN FOCUS
Aby ste jednotlivé úlohy v dni dokázali aj splniť, musíte sa na ne sústrediť. Zdá sa to byť síce uletené, ale aj
na to existuje aplikácia. Ide o jednoduchý časovač, v ktorom si nastavíte
úlohy a čas, ktorý im chcete venovať.
Pri začatí plnenia úlohy spustíte
časovač a ten začne odpočítavanie.
Počas tohto času by ste sa mali úplne
sústrediť na splnenie úlohy bez toho,
aby ste odchádzali mysľou alebo činnosťou k inej úlohe. Nie sme si istí, či
to bude fungovať u každého, ale ak
máte problém s koncentráciou, stojí
to za vyskúšanie.

JORTE

TRELLO

Jorte je kalendár, v ktorom môžu
nájsť zaľúbenie skôr študenti ako
dospeláci, ale môžeme sa mýliť.
V obchodoch dosiahol už viac ako
10 miliónov stiahnutí, čo je obdivuhodné číslo na to, čo tento kalendár
v skutočnosti dokáže. Môžete si do
neho zapisovať udalosti, synchronizovať ho s Google kalendárom, ale aj
do vlastného Jorte cloudu. Absolútne kľúčová vec tejto aplikácie je však
možnosť používania nálepiek. Čiže
vás nečakajú žiadne nudné udalosti
a jednoduchý material dizajn, ale
ružové nosorožce a všetko ostatné,
za čo ste ochotní si priplatiť, aby ste
mohli svoj kalendár oživiť.

Ak pracujete na projektoch,
vhodným plánovačom je rozhodne
Trello. V ňom si dokážete pre každý
projekt vytvoriť nástenku, na ktorej
sledujete v akej fáze sa práve projekt
nachádza, aké úlohy treba urobiť,
ktoré úlohy sa práve robia a ktoré sú
už dokončené. Okrem iného viete aj,
kto na tejto úlohe pracuje. Ide o efektívny nástroj na zdieľanú projektovú
činnosť, vďaka ktorému môže naozaj
stúpnuť produktivita, pokiaľ všetci
členovia projektu budú túto aplikáciu naozaj používať.

ESET PARENTAL
CONTROL

ANY.DO

BUSINESS
CALENDAR 2
Pokiaľ sa v plánovaní svojho času
naozaj vyžívate, skúste Business
Calendar 2. Ide o kalendár pre profesionálov, ktorí plánujú každý detail.
Umožňuje perfektné zobrazenie
úloh, dokonca v náhľade na celý rok.
Do aplikácie si môžete synchronizovať všetky vaše kalendáre a používať
tak jeden kalendár na plánovanie
všetkých vašich aktivít. V aplikácii
je spracovaný aj multitasking, ak si
napríklad plánujete schôdzku, môžete pomocou jednoduchej výsuvnej
lišty zistiť, či už v tomto čase nemáte
naplánované niečo iné, resp. čo vás
v danom dni čaká. Toto ocenia naozaj
tí, ktorí kalendár v smartfóne používajú denne. Výhodou je aj integrovaná predpoveď počasia.

Možno sa vám bude zdať zaradenie tejto
aplikácie medzi plánovanie času neloAplikácia Any.do slúži na jednoduché
gické, ale verte, má svoje opodstatnenie.
rozplánovanie dňa. Najskôr si vytvoČoraz viac detí trávi svoj deň so smartríte oblasti, do ktorých zaradíte vaše
fónom či tabletom v ruke, a tak niekedy
úlohy (napríklad pracovné, škola,
strávia hodiny hraním hier či pozeraním
rodina a podobne). Potom do nich
rozprávok. Viete o tom, koľko času trávi
napíšete všetky úlohy, ktoré by ste
vaše dieťa s mobilom a na čo všetko ho
mali stihnúť. Môžete popustiť uzdu
používa? Ak nie, presne pre vás je táto
fantázii, pokojne si zapíšte aj niečo,
aplikácia. Nainštalujete ju do svojho
čo chcete stihnúť za rok. Aplikácia
smartfónu a smartfónu vášho dieťaťa.
Any.do vám totiž v režime plánovaV aplikácii stanovíte presne, čo môže
nia ponúkne jednotlivé úlohy, ktoré
dieťa so zariadením robiť a koľko času
sú zatiaľ nesplnené. Vy si vyberiete,
môže stráviť na internete prezeraním
ktoré z nich chcete splniť v danom
videí či hraním hier. Po vypršaní stanovedni. Ak sa vám to nepodarí, aplikácia
ného limitu aplikácia dieťaťu neumožní
vám ich potom opäť ponúkne pri
použiť mobil na hranie hier, ak jeho čas
plánovaní ďalšieho dňa.
na hranie už vypršal. Môžete tiež zakázať
jednotlivé aplikácie a prostredníctvom
svojho smartfónu sledovať, čo vaše dieťa
reálne s mobilom robí. A tak namiesto
dvojhodinového chatovania cez Facebook
si môže napríklad urobiť domáce úlohy,
alebo vyvenčiť Rexa. Užitočná je aj
funkcia zistenia polohy a odoslania
E
JT
priamej správy, na ktorú musí dieťa
U
IZ
ZORGAN
S
odpovedať, aby mohlo pracovať
A
Č
E
N
L
P
ZMYSLU
s telefónom ďalej.
U
AŤ

VÁŠMU

DIEŤ

TOP APLIKÁCIE

31

HARDWARE

Sony Xperia XZ
ZÍSKA SI VÁS NA PRVÝ DOTYK
ROMAN KADLEC

N

ová Xperia XZ si vás
získa na prvý dotyk.
Špecifický dizajn telefónu, ktorý nezaprie svoj pôvod,
dopĺňa perfektná ergonómia.
V posledných mesiacoch sme
držali v rukách množstvo
telefónov, ale Sony Xperia XZ je
jednoznačne najpohodlnejší telefón na držanie. Sony dosiahlo
výbornú ergonómiu aj vďaka
zaobleným bočným hranám
a konštrukcii z kvalitného polykarbonátu. Ten dopĺňa z väčšej
časti kovový chrbát.
Xperia XZ je skvost, ktorý si
jednoducho musíte poťažkať
v ruke. Žiadna fotografia ani
slová totiž nedokážu nahradiť
vlastný pocit z toho, keď telefón držíte v ruke – a nezabudnite si potom prejsť prstom aj
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VYLEPŠENÝ
FOTOAPARÁT SI
PORADÍ S AKČNÝM
I
FOTOGRAFIAMI
AJ POHYBLIVÝMI
OBJEKTAMI

SONY XPERIA XZ JE NAJNOVŠIA VLAJKOVÁ LOĎ
SPOLOČNOSTI SONY. BUDUJE NA ÚSPEŠNÝCH ZÁKLADOCH, KTORÝMI
BOLI ŠPECIFICKÉ TELEFÓNY RADU XPERIA Z, VYLEPŠUJE ICH
A PRINÁŠA EŠTE VIAC VYLEPŠENÝ FOTOAPARÁT.

nechtiac spadne do vody alebo
ho oblejete, prežije to.

XPERIA XZ SI VÁS
ZÍSKA NA PRVÝ
DOTYK SVOJOU
PERFEKTNOU
ERGONÓMIOU

po oboch bočných hranách.
Možno s nami nebudete súhlasiť, ale v dnešnej dobe čoraz
väčších a širších placiek pôsobí
Xperia XZ ako jeden z mála
skutočných telefónov.
Efektný dizajn a výbornú
ergonómiu dopĺňa aj odolnosť
voči prachu a vode na úrovni
IP68, takže ak vám telefón

Výkonný základ aj
extra výbava
Xperia XZ má vo výbave procesor Snapdragon 820 a 3 GB
operačnej pamäte. Výbavu dopĺňa 32 GB úložisko a podpora
micro SD karty s kapacitou až
do 256 GB. 5,2-palcový displej
ponúka rozlíšenie Full HD
a 2900 mAh batéria zvládne
bez problémov držať telefón
pri živote počas celého dňa.
V závislosti od vášho používania môžete s režimom šetrenia
batérie STAMINA dosiahnuť
až 2-dňovú výdrž batérie na
jedno nabitie. V tomto smere
má Sony dlhoročné skúsenosti

a Xperia XZ iba potvrdzuje, že
režim STAMINA nemá na trhu
konkurenciu.
Nová Xperia XZ nepredlžuje iba výdrž batérie na
jedno nabitie, ale aj jej celkovú
životnosť. Výrobca totiž do zariadenia zabudoval technológiu Qnovo Adaptive Charging,
ktorá optimalizuje nabíjanie
telefónu. Aby funkcia fungovala správne, musíte aspoň týždeň nabíjať telefón v približne
rovnakom čase. Xperia XZ váš
zvyk rozpozná a prispôsobí sa
mu tak, aby nabíjala batériu na
100 % s dôrazom na optimalizáciu životnosti. Túto funkciu
oceníte, ak si zvyknete nabíjať
telefón cez noc. Ale ak je to treba, Xperia ponúka aj technológiu rýchleho nabíjania.

HARDWARE

23 MPX FOTOAPARÁT S 1/2,3”
EXMOR RS SNÍMAČOM

13 MPX PREDNÝ FOTOAPARÁT

STEREO REPRODUKTORY

BLESK, LASEROVÝ AF SENZOR
A RGBC-IR SNÍMAČ

5,2-PALCOVÝ FULL HD DISPLEJ

TLAČIDLO NAPÁJANIA SO
SNÍMAČOM ODTLAČKOV PRSTOV
KOVOVÝ CHRBÁT

ERGONOMICKY ZAOBLENÉ HRANY

FYZICKÉ TLAČIDLO SPÚŠTE
STEREO REPRODUKTORY

USB-C KONEKTOR
ODOLNOSŤ KONŠTRUKCIE VOČI
VODE A PRACHU IP68

Výborne
optimalizovaný Android
Základom telefónu je operačný
systém Android vo verzii 6. 0.
Aktualizácia na Android 7.0
by mala byť k dispozícii počas
najbližších dní. Sony zbytočne
operačný systém neupravovalo
a nemenilo. Používateľské rozhranie je takmer nezmenené,
čo bude vyhovovať fanúšikom
čistého Androidu. Obsahuje
síce zopár doplnkov, avšak ide
o užitočné drobnosti, ako je
už spomenutý šetrič batérie
STAMINA alebo rýchly prístup
k aplikáciám potiahnutím
prsta dole. Toto gesto výborne
funguje v iPhonoch a v prípade
Xperie XZ tomu nie je inak.
Čo je však z pohľadu používateľa najdôležitejšie, operačný

systém je výborne optimalizovaný. Na trhu nie je veľa Androidov, ktoré sa môžu pochváliť
rovnako dobrou optimalizáciou
a prevádzkou systému tak ako
práve Sony Xperia XZ.

Fotoaparát s množstvom
vylepšení
Sony Xperia XZ má vo výbave
23 Mpx fotoaparát s 1/2,3”
Exmor RS snímačom. Vďaka
vysokému rozlíšeniu dokáže
zachytiť na fotografii množstvo detailov. Tento fotoaparát
použil Sony aj pred rokom
v modeli Xperia Z5, avšak novinka ponúka viaceré vylepšenia – nový laserový AF senzor
pre ostrejšie fotky a RGBC-IR
snímač pre lepšie vyváženie
bielej farby.

V praxi to znamená, že
Xperia XZ patrí medzi najlepšie
telefóny na trhu, čo sa týka
vernosti zachytených farieb na
fotografiách. Takisto oveľa lepšie fotí akčné momenty a pohyblivé objekty dokáže často
zachytiť s takmer bezkonkurenčnou ostrosťou. Pri fotení
určite oceníte aj hardvérové
tlačidlo spúšte, ktoré je umiestnené na pravom boku telefónu.
Pomocou neho môžete snímať
fotografie a takisto kedykoľvek
rýchlo zapnúť fotoaparát. Toto
je výborná funkcia a hardvérové tlačidlo spúšte je pre Sony
telefóny unikátom.
Xperia XZ takisto obsahuje
5-osovú stabilizáciu obrazu, čo
oceníte najmä pri nakrúcaní
videa. S telefónom môžete
kráčať a na výslednom videu

to nebude takmer poznať. Ak
chcete telefón aj na točenie
videa, Xperia XZ vás svojou
stabilizáciou obrazu nesklame.

Svojmu menu robí česť
Sony Xperia XZ robí svojmu
menu česť. Sony vyrobilo
skutočne výborný telefón,
ktorý poteší aj najnáročnejších
používateľov. Nový dizajn
prináša niekoľko kozmetických vylepšení, jeho prínos
však oceníte už na prvý dotyk
vďaka vynikajúcej ergonómii.
Xperia XZ obsahuje modernú
výbavu, užitočné extra funkcie
a vylepšený fotoaparát, ktorý je
najlepší v histórii smartfónov
od Sony a aj na aktuálnom trhu
patrí medzi špičku.
n
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Huawei
P9 Lite
SMARTFÓNY ZNAČKY HUAWEI SÚ VO
VYŠŠEJ TRIEDE URČENÉ PRE NÁROČNEJŠÍCH
POUŽÍVATEĽOV. UŽ DÁVNO NEPLATÍ, ŽE SÚ
TO „TIE ČÍNSKE” TELEFÓNY. MODEL P9 LITE JE
IDEÁLNYM NÁSTUPCOM PRE KAŽDÉHO, KTO MAL
VLAJKOVÚ LOĎ P8, ALE MOŽNO EŠTE VHODNEJŠÍM
PRE TÝCH, KTORÍ MALI P8 LITE. NOVINKA TOTIŽ
PRINÁŠA NOVÚ GENERÁCIU PROCESOROV A PARAMETRE,
KTORÉ UMOŽNIA VYUŽÍVAŤ TELEFÓN NAPLNO.
Premyslený dizajn
Huawei P9 Lite nemá na rozdiel od
verzie P9 dva fotoaparáty. To však
mnohým až tak chýbať nebude. Najmä
keď zohľadníme veľmi dobrú kvalitu
fotiek aj pri lite verzii. Smartfón má
kombináciu kovového rámu s plasto-

Lite. Predná strana má 5,2“ displej s Full
HD rozlíšením. Dizajnéri si dali záležať
na tom, aby poskytli maximálny zážitok
z používania a vzhľadu. Aj preto displej
zaberá až 76,4 % plochy prednej strany.
Máte tak v ruke telefón s veľkým disple
jom, no zároveň nie je telo enormne
prerastené. Komu prekážajú 5,5“ displeje

PREDNÝ 8 MPX
FOTOAPARÁT

DETAILY
SMARTFÓNU
P9 LITE

SLOT NA
SIM KARTY

KONEKTOR
MICROUSB

SNÍMAČ
ODTLAČKOV
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vým zvyškom tela. Je teda dostatočne
pevný a konštrukcia vyzerá veľmi dobre.
Najmä v oblasti zadnej strany, ktorá
má v hornej časti umiestnený 13 Mpx
fotoaparát s LED bleskom. Zaoblenie
bočných hrán umožňuje stabilné držanie v ruke, takže telefón sa už nešmýka
tak ako minulé verzie, či už P8 alebo P8

TOP APLIKÁCIE

TLAČIDLO
NA ZAPNUTIE

HARDWARE
MICHAL REITER
na telefónoch z dôvodu celkovej veľkosti zariadenia, tu si príde na svoje.
Kozmetickou záležitosťou je absencia
tzv. 2.5D displeja. To znamená, že
ochranné sklo je ploché bez zahnutia
po hranách. Zhrnuté a podčiarknuté
– telefón nielen dobre vyzerá, ale sa aj
dobre drží v ruke a používa. Pozor, na
stole sa telefón bude kĺzať viac.

Huawei Y5 II

Technické vychytávky
Nová generácia tohto smartfónu má
na zadnej strane snímač odtlačkov.
Telefón pritom odomknete v zlomku
sekundy. Snímač poslúži aj na fotografovanie selfie, pohyb medzi obrázkami
v galérii a tiež napríklad na prijatie
hovoru. Výrobca je oceňovaný práve
pre multifunkčnosť svojho biometrického snímača, ktorý podporuje nielen
dotyky, ale aj gestá.
Za zmienku stojí aj akumulátor
s kapacitou 3000 mAh. K správe napájania od operačného systému Android
je pridaná technologická nadstavba
SmartPower 4.0. Tá zaistí správu
aplikácií a ich automatické uspatie,
aby nedochádzalo k nadmernému
využívaniu energie v čase, keď ich
aktívne nepoužívate.
Zvuk je ďalšou oblasťou, kde sa dnes
výrobcovia smartfónov snažia zaujať
a ani v prípade P9 Lite tomu nebude
inak. Výrobca použil vlastný prevodník HiSilicon Hi6402, ktorý zlepšuje
zvuk, najmä v oblasti vlastného prispôsobenia s ekvalizérom. Kto hľadá
telefón na počúvanie hudby, s týmto
modelom bude spokojný.
Fotografovanie je oblasť, kde výrobca neponechal nič na náhodu. Je tu čip
Sony IMX214, takže dostanete fotky,
ktoré budú ostré a správne expozične
vyvážené. No predsa len si treba dať
pozor na zaostrenie, telefón nie vždy
zaostril správne. Dotykom prsta na
displej mu však môžete ukázať na
objekt, ktorý treba primárne zaostriť a okamžite získate fotku, akú ste
zamýšľali. Pri nakrúcaní videa je
tu optická stabilizácia. Primárne je
vypnutá, nezabudnite si ju pri prvom
spustení aplikácie fotoaparátu aktivovať. Komu by sa málilo, je tu profesionálny režim. Všetky foto nastavenia
máte plne pod vašou kontrolou.

+

Smartfón
Huawei Y5 II
s 5“ displejom,
vhodný pre
deti alebo
vašich rodičov

Mať poriadne vybavený telefón je bez
debaty. No nie vždy potrebujete naozaj
silné delo a sú situácie, keď chcete pre
rodičov alebo deti telefón, ktorý by ponúkol funkcionalitu systému Android
a zároveň by veľa nestál. Presne taký je
model Y5 II, ktorý navyše poskytuje 4G
konektivitu. Telefón je o kúsok menší
a má 5“ displej s HD rozlíšením. Roz-

mery telefónu sú teda celkovo menšie,
čo bude pre mnohých dobrá správa. Aj
tento smartfón má podporu pre dve
SIM karty. Je tu 4-jadrový procesor
a 1 GB RAM s 8 GB úložiskom. To bude
treba pravdepodobne rozšíriť. Karty
microSDHC však stoja len pár eur
a získate úložisko na všetky potrebné
dáta ako aplikácie, hry alebo filmy.

Oba telefóny v jednom balíčku
Huawei P9 Lite s CPU HiSilicon Kirin 650 s maximálnou
frekvenciou 2 GHz predstavuje výkonný multimediálny telefón. Kapacita pamäte sú 2 GB a na dáta máte 16 GB. Komu by
priestor nestačil, môže si úložisko rozšíriť o 128 GB micoSDXC
kartu. Samozrejmosťou sú rýchle dátové prenosy v 4G sieti.
Huawei Y5 II je telefón s využitím na rýchle surfovanie
internetom a hodí sa pre tých, čo nechcú rozmerovo veľké
telefóny. V Telekome ho máte za super cenu, navyše k Huawei
P9 Lite ho môžete mať pri obnovení viazanosti alebo založení
paušálu Happy aj zadarmo.

CENA SMARTFÓNU HUAWEI P9 LITE
K PAUŠÁLOM HAPPY
1 € mesačne (+ úvodný poplatok 19 €) k Happy Profi, XXL a XL
3 € mesačne (+ úvodný poplatok 39 €) k Happy XL volania a L
5 € mesačne (+ úvodný poplatok 49 €) k Happy M
5 € mesačne (+ úvodný poplatok 99 €) k Happy S
5 € mesačne (+ úvodný poplatok 119 €) k Happy XS a XS Mini
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iPhone 7

TEN NAJLEPŠÍ IPHONE
NA TRHU
TOHTOROČNÉ IPHONY SÚ V PREDAJI A LÁMU
VŠETKY REKORDY. HOCI APPLE V PRÍPADE
IPHONU 7 PRINÁŠA NA PRVÝ POHĽAD MÁLO
NOVINIEK, IDE O PRECÍZNE VYKALKULOVANÚ
EVOLÚCIU. VÝSLEDKOM JE TEN
NAJLEPŠÍ IPHONE NA TRHU.

Rovnaký dizajn,
vylepšenia pod
kapotou
iPhone 7 vyzerá na pohľad
rovnako ako dve predchádzajúce generácie. Pri pohľade na
displej si rozdiel nevšimnete,
chrbát má však vypuklejší
fotoaparát a lepšie skryté
pruhy antény. Na spodnej
strane chýba 3,5 mm jack,
ale to určite netreba nikomu
dvakrát pripomínať.
Vo vnútri telefónu však
došlo k viacerým zmenám.
iPhone 7 je odolný voči vode
na úrovni IP67. To znamená,
že prežije ponorenie do vody.
S testovaním odolnosti voči
vode to však zbytočne nepreháňajte. Ak sa vám telefón
kvôli tomu pokazí, výrobca
vám reklamáciu neuzná.
Zmenilo sa aj tlačidlo
Domov, ktoré sa už mecha-

nicky nepohybuje. Namiesto
toho ide o dotykovú plochu
s vibračnou spätnou odozvou.
Jeho používanie pripomína
stláčanie 3D Touch displeja.
Na nové tlačidlo si budete
pravdepodobne pár dní
zvykať, ale ide o výbornú
novinku. Jeho používanie je
rýchlejšie, pohodlnejšie a platí
to najmä v prípadoch, keď
využívate dvojité alebo trojité
rýchle stláčanie. V tomto smere si iPhone 7 od nás odnáša
kladné body.
Lepší displej a výkonnejší
procesor Apple A10 Fusion so
4 jadrami (2 pracujú naplno,
zvyšné 2 sú zamerané na energetickú efektivitu) dopĺňajú
aj nové stereo reproduktory.
Reprodukcia zvuku je vďaka
nim o poznanie kvalitnejšia,
a to najmä pri vyšších hlasitostiach. Opäť ďalší dôvod,
prečo je iPhone 7 najlepším
telefónom od Applu, aj keď

IPHONE 7 V TELEKOME
iPhone 7 si môžete kúpiť aj v Telekome. V predaji sú
oba modely – základná verzia aj iPhone 7 Plus. V oboch
prípadoch je k dispozícii 128 GB alebo 256 GB model.
32 GB model v Telekome nekúpite, najmenšie úložisko má
pritom oveľa pomalšie prenosové rýchlosti v porovnaní
s ostatnými modelmi. Pokiaľ chcete plnohodnotný zážitok, odporúčame kúpu minimálne 128 GB iPhonu.
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sa to na prvý pohľad nemusí
zdať.

Fotoaparát
s niekoľkými
vylepšeniami
Fotoaparát je jednou z najdôležitejších funkcií každého
iPhonu. iPhone 7 prináša
optickú stabilizáciu obrazu,
ktorú doteraz ponúkala iba
Plus verzia. Vďaka nej sú fotografie v mnohých situáciách
ostrejšie. Oceníte ju aj pri fotení v neoptimálnych svetelných podmienkach a Apple vo
všeobecnosti vylepšil fotenie
v tmavých priestoroch. Rozdiel v porovnaní s iPhonom 6s
je viditeľný na prvý pohľad.
iPhone 7 Plus prináša opäť
niečo extra. Jeho duálny fotoaparát kombinuje klasický
28 mm objektív s druhým
fotoaparátom s 56 mm objektívom. Vďaka nemu iPhone
7 Plus ponúka dvojitý
optický zoom a ďalšie
špeciálne efekty, ako
sú fotografie blízkych
objektov s rozostreným okolím.
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Batéria, uhlopriečka
a rozlíšenie po starom
Duálny fotoaparát je jedným
z hlavných lákadiel Plus verzie.
Tento model stojí za zváženie
aj kvôli 5,5-palcovému displeju
s Full HD rozlíšením a najmä
kvôli väčšej batérii. Klasický
iPhone 7 má opäť rozlíšenie
1334 × 750 a uhlopriečku 4,7
palca. Výdrž batérie je obvykle
na úrovni jedného dňa, ale
pokiaľ telefón používate počas
dňa často, možno budete
musieť iPhone 7 nabíjať aj častejšie. iPhone 7 Plus si poradí
s náročným používaním počas
celého dňa, v prípade bežného
používania môže ponúknuť aj
dvojdňovú výdrž.
Podobne ako v prípade ostatných smartfónov od Applu,
pod jedinečnosť iPhonu 7 sa
podpisuje najmä operačný
systém iOS 10. Ten je ušitý na
mieru pre iPhony a ponúka
bezkonkurenčnú optimalizáciu a prepojenie hardvéru
a softvéru. Podpisuje sa to aj
pod celkový používateľský
zážitok, ktorý je opäť špičkový.
n

Pokiaľ zvažujete kúpu
iPhonu 7
v prevedení
Jet Black,
pripravte si
ochranný obal.
Lesklý povrch
telefónu sa poškriabe veľmi
ľahko

APLIKÁCIA IMMMR
ROMAN KADLEC

Immmr:

PRIPRAVUJEME
BONUSOVÉ FUNKCIE
PRE ZÁKAZNÍKOV
TELEKOMU, UŽ
ČOSKORO

VIDEOHOVORY,
TELEFONOVANIE A SPRÁVY
ZADARMO PRE KAŽDÉHO

IMMMR JE NAJNOVŠIA MOBILNÁ APLIKÁCIA, KTORÁ
MÔŽE NA PRVÝ POHĽAD PRIPOMÍNAŤ INÉ POPULÁRNE
KOMUNIKAČNÉ SLUŽBY. JEJ ZÁKLADOM SÚ BEZPLATNÉ
HOVORY (AUDIO AJ VIDEO) A POSIELANIE SPRÁV
MEDZI POUŽÍVATEĽMI TEJTO APLIKÁCIE. PODMIENKOU
JE PRIPOJENIE DO INTERNETU. ČÍM SA VŠAK
IMMMR ODLIŠUJE OD KONKURENCIE, JE DOTERAZ
NEVÍDANÉ PREPOJENIE APLIKÁCIE SO SLUŽBAMI
TELEKOMUNIKAČNÉHO OPERÁTORA.
S Telekomom sa
dovoláte každému
Používatelia Happy paušálov
od Telekomu si môžu bezplatne
aktivovať doplnkovú službu,
vďaka ktorej sa cez Immmr
dovolajú každému. Funkcionalita aplikácie je na pohľad
jednoduchá – ak komunikujete
s iným používateľom služby
Immmr, všetko prebieha cez
internet a zadarmo. Podobne,
ako v prípade konkurenčných
služieb. Z používania týchto služieb však viete, že ak používateľ
danú aplikáciu nemá v telefóne,
komunikácia sa neuskutoční.
Immmr je iný. Pokiaľ máte
aktivovaný už spomínaný
bezplatný doplnkový balík od
Telekomu, Immmr využije na
komunikáciu s ostatnými používateľmi (teda tými, ktorí Immmr
nepoužívajú), vaše predplatené
minúty alebo SMS správy. Váš
paušál vás takisto zachráni
v prípade, že nemáte pripojenie
do internetu práve k dispozícii.
V praxi to znamená, že ak
máte Immmr a doplnkový

balíček, komunikácia môže
prebiehať dvoma spôsobmi – cez internet zadarmo
s inými používateľmi Immmra
alebo (cez internet) s využitím
vašich predplatených minút
a SMS v prípade zvyšných
používateľov.

Z tabletu aj z počítača
Predchádzajúca veta zachytáva hlavnú podstatu služby
Immmr a jej výhodu v porovnaní s konkurenciou. Zároveň
umožňuje doteraz nevídané
využitie komunikačnej
aplikácie. Nakoľko je Immmr
spárovaný s vaším telefónnym

číslom, môžete ho využívať na
prijať telefonické hovory
ľubovoľnom zariadení. Immmr
aj na miestach, kde nemáte
si nainštalujete do tabletu
telekomunikačný signál. Stačí
a k dispozícii je takisto webové
mať k dispozícii pripojenie do
rozhranie, ktoré funguje na
internetu. Príkladom môže byť
hocakom počítači.
napr. dovolenka – kvôli vysoV praxi to znamená, že môkým roamingovým poplatkom
žete telefonovať aj keď nemáte
nemáte zapnutý telefón, avšak
telefón po ruke. Samozrejna hoteli máte Wi-Fi sieť a vaše
me potrebujete vedieť vaše
zariadenie s aktívnou aplikáprihlasovacie heslo, avšak po
ciou Immmr je pripojené do
prihlásení si pohodlne zateleinternetu. Ostatní používatelia
fonujete z vášho tabletu alebo
sa vám dovolajú rovnako, ako
z počítača – jedinou podmienkeby ste mali telefón zapnutý.
kou je pripojenie do internetu.
A ušetríte aj vy, keď budete
A v závislosti od toho, komu
chcieť volať domov. Podľa toho,
voláte, je hovor bezplatný alebo
komu voláte, za telefonický
sa využívajú vaše predplatené
hovor nič neplatíte (s iným
minúty. Volanému účastníkovi
používateľom Immmr) alebo sú
hovoru sa pritom na displeji zovám účtované len domovské
brazí vaše telefónne číslo, takže
ceny, resp. sa minúty strhávajú
vôbec nevie, že mu netelefoz predplateného balíčka bez
nujete z telefónu, ale na
ďalších príplatkov (telekomunikáciu práve
fonát s používateľom,
IMMMR
používate počítač
ktorý Immmr nemá).
HĽADAJTE
či tablet bez SIM
V OBCHODO
karty.
CH
Je zadarmo
GOOGLE PLA
Y
A APP STOR
Z dovolenky
Najlepšie na celej
E
aplikácii je, že je
za domáce ceny
zadarmo. Môže si
ju stiahnuť hocikto bez
Výhoda tohto konceptu
ohľadu na operátora. Avšak iba
spočíva aj v tom, že môžete
používatelia Happy paušálov
od Telekomu si môžu k svojmu
paušálu aktivovať bezplatný
doplnkový balíček a premeniť
tak Immmr na bezkonkurenčný komunikačný nástroj, vďaka
ktorému je možné používať
jedno telefónne číslo na ľubovoľnom zariadení a telefonovať
aj zo zahraničia zadarmo alebo
za domáce ceny. Stačí iba pripojenie do internetu. n
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Správy
v mobile
na každý
deň
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ČÍTANIE ČLÁNKOV V MOBILE, TO POZNÁ
PRAVDEPODOBNE KAŽDÝ. SPRAVODAJSKÉ
WEBY SIGNALIZUJÚ ENORMNÝ NÁRAST
POUŽÍVATEĽOV, KTORÍ SI ICH POZERAJÚ
PRÁVE CEZ SMARTFÓNY. ČO VŠAK V PRÍPADE,
KEĎ VÁS ZAUJME NEJAKÝ ČLÁNOK, NO
JE PRIDLHÝ NA ČÍTANIE NA ZASTÁVKE?
VTEDY JE LEPŠIE SI HO NEJAKO ULOŽIŤ,
IDEÁLNE MAŤ NA TO PRIAMO APLIKÁCIU.
NAVYŠE, PRECHÁDZANIE WEBOV PRIAMO
V PREHLIADAČI A OTVÁRANIE NOVÝCH OKIEN
NIE JE PRÍLIŠ EFEKTÍVNE.

APLIKÁCIE NA ČÍTANIE SPRÁV
MICHAL REITER

Tri typy aplikácií
Čítanie cez aplikácie je veľmi dobrou voľbou. Ide o rýchly spôsob, ako
si udržať prehľad o dianí vo svete.
Vyberiete si témy, ktoré vás zaujímajú
a zvyšok necháte na aplikáciu. Mnohé
z nich personalizujú obsah, aby ste vo
výsledku dostali len také články, ktoré
vás zaujímajú najviac. Pridať sa dajú
slovenské zdroje, ale aj vlastné cez tzv.
RRS odkaz.
Aplikácie môžeme rozdeliť do
niekoľkých kategórií. Spravodajské
médiá zvyknú mať svoje vlastné. Tak
ako má Sme, Pravda, Pluska, Denník N
alebo TA3 svoju aplikáciu, na trhu sú
aj univerzálne. My prinášame univerzálne aplikácie, ktoré zobrazujú obsah
z viacerých spravodajských serverov.
Potom je tu špeciálna kategória aplikácií na čítanie v mobile off-line. Teda
z webu si uložíte články, ktoré vás
zaujímajú, ale chcete si ich prečítať
neskôr. Ideálne tak, aby ste nemuseli
potom míňať dáta za pripojenie a mali
len článok s textom a obrázkami, bez
reklám.
Tretia kategória, ktorú sme v prehľade zastúpili aplikáciou TED, je zameraná na sledovanie videa. Vyberáte
si zaujímavosti z rôznych prednáškových podujatí a videá si uložíte v mo-

ULOŽIŤ SI Č
LÁNOK
OFF-LINE
CEZ INSTA
PAPER
ALEBO PO
CKET JE SU
PER,
POZOR AL
E NA ČORA
Z
VÄČŠÍ
ZOZNAM N
EPREČÍTAN
ÝCH
ČLÁNKOV

bile. Následne po stiahnutí sa dajú
pozerať bez pripojenia na internet.
Aplikácie na čítanie a sledovanie
obsahu sa od seba odlišujú najmä
dizajnom. Majú síce svoje špecifické
možnosti, no základ je prakticky
rovnaký. Veľa závisí od toho, akým
spôsobom je aplikácia vytvorená, ako
sa v nej organizujú a čítajú správy.
Niekedy môžete považovať za miernu
duplicitu mať aplikáciu, keď sú vaše
obľúbené noviny dobre čitateľné aj
cez okno prehliadača. Webové stránky
sú dnes responzívne, čo znamená
odlišné zobrazenie na malej obrazovke mobilu, tabletu alebo monitora
počítača. Prispôsobia sa dizajnom
a vtedy sa dajú prehliadať priamo cez
prehliadač. Je na vás, aký spôsob si
vyberiete, určite ale nevynechajte aj
naše univerzálne aplikácie. Aj tie vám
zobrazia články vašich obľúbených
novín a možno ešte lepšie.

UVÁDZAME APLIKÁCIE SLOVENSKÝCH
SPRAVODAJSKÝCH WEBOV. NÁJDETE ICH
V GOOGLE PLAY ČI APPSTORE.
SME.SK

TV NOVINY

PRAVDA.SK

FLIPBOARD
Používatelia Samsung tabletov
a smartfónov majú túto aplikáciu
integrovanú priamo. Ostatní si ju
môžu stiahnuť dodatočne. Aj ona
sa zameriava na čítanie správ zo
zdrojov, ktoré si vyberáme podľa
kategórie. Obsah je personalizovaný vďaka tomu, že sa do aplikácie
môžete prihlásiť cez váš účet.
Novinkou je vytvorenie skupinových magazínov. Teda články, ktoré
vás zaujmú si pridávate nielen do
svojho zoznamu, ale i do zdieľaného
zoznamu s vašimi priateľmi. V podstate ide o vytvorenie akýchsi priečinkov na správy, pretože magazíny
si môžete ponechať súkromné.
Zároveň takto získate spôsob, ako
si vytriediť články podľa vašich
predstáv. Aplikácia podporuje navrhovanie tém na základe osôb, ktoré
chcete sledovať. Tým sa dostanete
prioritne k obsahu, ktorý zaujíma aj
vami sledované osoby. Hodnotenie
článkov funguje aj tu, podobne ako
v aplikácii Feedpresso. Čím viac ich
budete označovať kladne, tým viac
podobných budete dostávať medzi
zaujímavosťami na každý deň a naopak. Na off-line
čítanie je možnosť exportovať
článok priamo
do Instapaperu.
Flipboard podporuje priame
odosielanie do
tejto služby.

DENNÍK N

TA3
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FEEDPRESSO
Toto je nováčik medzi
aplikáciami na čítanie správ
v mobile. Čím nás zaujala?
Práve odlišným spôsobom
zobrazovaného obsahu.
Veľmi dobre sa používa
a navyše, aplikácia na
základe hodnotenia vašich
článkov potom zobrazuje
ďalšie. Posunutím náhľadu
článku do strany ho označíte ako zaujímavý alebo
nezaujímavý. Pri posune sa
zafarbuje dlaždica na zeleno
alebo na červeno. Následne
je vidno v každej dlaždici
na kruhovom prvku, ako
veľmi vás články na túto
tému zaujímajú. Ak teda nesledujete politiku a budete
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články z rôznych zdrojov
označovať ako nezaujímavé,
bude mať ukazovateľ nízke
hodnotenie. Články tohto
typu sa budú zobrazovať
v menšej miere. Nebojte sa,
o nič dôležité neprídete, po
prečítaní najpodstatnejších
článkov sa aj tie, pre vás
menej zaujímavé zobrazia
v spodnej časti prehľadu.
Aplikácia je zadarmo, no
funguje aj s plateným
režimom. Odstránia sa
reklamy a články uložené
na neskoršie prečítanie sa
dajú čítať aj bez internetového pripojenia. Ide pritom
o slovenskú aplikáciu so
zameraním na slovenské
spravodajské a technologické weby.

TED
Nie každému sa chce stále
niečo čítať, preto je tu super
aplikácia na sledovanie
videí. A to nie hneď hocijakých. V aplikácii TED máte
videá od najúspešnejších
rečníkov, biznismenov, ľudí,
ktorí prinášajú spoločnosti
hodnoty a všeličo ďalšie.
Každý porozpráva o tom, čo
ho baví, ako pracuje, ako sa
motivuje, ako vníma dianie
okolo nás. Nechýbajú ani
technologické prednášky,
a to všetko aj so slovenskými titulkami. Ak už nie
sú dostupné slovenské,
pravdepodobne budú české
a ako núdzovku si zapnete
anglické. Video si môžete
stiahnuť a mať ho potom
off-line na pozeranie pri
ceste do práce. Rovnako
tak si môžete vyhľadať
špecializované podcasty
a ich jednotlivé časti
stiahnuť do mobilu cez WiFi. Samostatnú kategóriu
tvoria prednášky zaradené
do samostatných kategórií.
Napríklad o aktuálnej kultúre, móde, technologickom
dizajne, svetovej hudbe, sile
médií atď. Toto je YouTube
pre všetkých, ktorí chcú
seriózny obsah s pridanou hodnotou do života.
Aplikácia je vhodná aj pre
zaneprázdnených. Stačí si
vybrať témy, o ktorých by
ste sa chceli niečo dozvedieť
a zároveň máte málo času.
Vyberiete si okruh a na
grafických hodinkách si
vyberiete maximálnu dĺžku
videa.

RADI SLED
UJETE
VIDEO CEZ
MOBIL?
OKREM YO
UTUBE JE T
U
AJ APLIKÁC
IA TED
S NEUVER
ITEĽNE
ZAUJÍMAVÝ
MI
PREDNÁŠK
AMI

ávy

Spr
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INSTAPAPER
Služba tohto typu je vynikajúca hneď v samotnej
podstate. Ukladá zaujímavé články na neskoršie
pozretie. Je ideálna pre
telefóny, tablety, ale aj
ako webová aplikácia na
použitie s internetovým
prehliadačom, napríklad
v konvertibilných notebookoch. Články z počítača do
nej dostanete pluginom pre
webový prehliadač. Stačí na
zobrazenej stránke kliknúť
na tlačidlo tohto doplnku
a takmer okamžite sa uloží.
O chvíľu je článok pripravený v mobilnom telefóne.
Bez reklám, menu a ďalších
prvkov. Len text s obrázkami a videom. Podobne

to funguje aj v smartfóne.
Napríklad z webového
prehliadača zadáte Zdieľať
a uložíte do Instapaperu.
Všetky články, ktoré vás
zaujali na Facebooku alebo
spravodajských weboch,
netreba čítať okamžite, ale
pekne sa usporiadajú na
neskoršie čítanie. Aplikácia
podporuje zvýrazňovanie
textov, hoci viac ako 5
zvýraznení celkovo je už
spoplatnených. Zadarmo
funguje veľmi dobre a je to
ideálny spôsob na čítanie
krátkych aj dlhších článkov
v mobile. Už sa tak nemusíte obávať zatvorenia všetkých kariet v prehliadači
skôr, ako by ste si pootvárané články stihli prečítať.

POCKET

FEEDLY

Toto je pravdepodobne
známejšia aplikácia ako
Instapaper, no s veľmi podobným princípom. Takisto
si v nej uložíte zaujímavé
články, na ktoré narazíte pri
surfovaní netom v mobile
alebo na počítači. Rozdiel je
v rozhraní, ktoré poskytuje náhľady obrázkov pri
článku a používa aj spôsob
odporúčaných článkov
ostatných používateľov.
Vďaka tomu sa dostanete
k aktuálne čítaným témam
a môžete ich uložiť do
svojho účtu na neskoršie
prezretie. Rovnako tak aj
vaše zoznamy môžu poslúžiť iným. Samozrejme, je na
vás, či budú verejné alebo
súkromné. Aplikácia má
výhodu v tom, že existuje aj
ako aplikácia pre Windows. Bezplatná verzia má
v sebe reklamy, no sú veľmi
sporadické a dobre sa dá
používať aj v tomto režime.
Kto potrebuje fulltextové
vyhľadávanie kompletným
obsahom, je tu možnosť
využitia prémiovej verzie.

Feedly je špička v oblasti aplikácií na čítanie
v mobile. Ponúka vlastné
prehľady najzaujímavejších
článkov, no pridať si môžete
vlastné. Z prehľadov si môžete vybrať podľa kategórie.
Je tu oblasť marketingu,
technológií, dizajnu, SEO,
krásy, fotografie, vzdelávania alebo napríklad komiksov. Následne si stačí vybrať
konkrétne spravodajské
weby a máte tak všetky
novinky na dosah. Keďže
toto je zahraničná aplikácia,
zameranie je na cudzojazyčné weby. Pridať si môžete
ale aj tie naše slovenské, prípadne české. Stačí poznať
RSS adresu webu a potom
ju sem vložiť. Takmer každý
web či blog si cez RSS ikonu
v oranžovej farbe zverejňuje tento špeciálny odkaz.
Následne netreba otvárať
stránku v prehliadači, ale
všetky správy budete dostávať podobne ako zoznam
emailov.
Články sa dajú uložiť na
neskôr a mať ich na čítanie
aj bez internetového pripojenia. Tlačidlá na ovládanie
hlasitosti sa dajú použiť
na prechádzanie medzi
článkami, je tu na výber
farebná téma aj možnosť
otvárať články v prehliadači. Nechýba prepojenie
s Google alebo facebookovým účtom. Vďaka tomu
sa všetky zdroje prenesú aj
na iné zariadenia. Ak máte
smartfón aj tablet, vždy
budete mať rovnaký obsah
na oboch zariadeniach.
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EKOSYSTÉM
I GOOGLE
SPOLOČNOST
KÚŠAJTE,
SI URČITE VYS
ŠENÍ
BUDETE NAD
OSTÍ
Z JEHO MOŽN

,,
VÝRAZ „VYGOOGLI SI TO
POZNÁ TAKMER KAŽDÝ,
OD NAJMENŠÍCH DETÍ AŽ
PO SENIOROV. JE TO VÝRAZ,
KTORÝ POUŽÍVAME VŽDY
VTEDY, KEĎ NIEČO HĽADÁME
NA INTERNETE A GOOGLE
NÁM S TÝM VÄČŠINOU
POMÔŽE. ALE GOOGLE
NIE JE LEN INTERNETOVÝ
PREHLIADAČ A VYHĽADÁVAČ.
JE TO SPOLOČNOSŤ,
,,
KTORÁ MÁ ZA „UŠAMI
VIACERÉ UŽITOČNÉ, DOBRE
POUŽITEĽNÉ APLIKÁCIE. A TO
BEZPLATNE.
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MIROSLAV ILLÉŠ

Google
AKO NÁSTROJ PRE KAŽDÚ SITUÁCIU

A

plikácií od Google je tak veľa, že
niektoré z nich mnohí používatelia
vôbec nepoznajú. Ale ak vlastníte
smartfón s operačným systémom Android,
ktorý je taktiež produktom spoločnosti
Google, tak máte viaceré z týchto aplikácií
automaticky predinštalované. Google je
jednoducho všade. Prioritne je používaný
ako prehliadač (Google Chrome) s viacerými
doplnkami. Klasikou je kalendár, ktorý je
šikovný, prehľadný a potrebné údaje z poznámok sú synchronizované s ostatnými
aplikáciami, ktoré uľahčia bežné činnosti.
Alebo sú to aj skvelé mapy, ktoré môžeme
oprávnene označiť za jednu z najlepších
navigačných aplikácií. Taktiež má Google
v portfóliu aplikácie na prehrávanie hudby
a videí, či prezeranie a úpravu obrázkov.
Všetky tieto médiá si napokon môžete
uložiť na externom internetovom úložisku, teda v cloude. Doslova v oblakoch – sú
niekde na internete a máte k nim neustále
prístup.
Ale to nie je všetko, Google je nápomocný
aj pri výletoch či služobných cestách, pri
ktorých odporúča, čo si pozrieť, kde sa na
jesť alebo poradí s ubytovaním. A keď sme
pri výletoch, zabalili ste si všetko? Nelámte
si nad tým hlavu, ale radšej si to poznačte – áno Google je aj o poznámkach. Ak si
ale myslíte, že to je všetko, čo vám tento

„gigant“ môže ponúknuť, tak ste na omyle, je
toho ešte oveľa viac.
V tomto článku vám predstavíme tie
najlepšie a najproduktívnejšie z nich, ktoré
sú vo väčšine prípadov zadarmo a vopred
nainštalované vo vašom Android zariadení.
Ak používate produkty spoločnosti Apple,
ako iPhone a iPad, to nebude žiaden problém, takmer všetky aplikácie sú dostupné aj
pre túto platformu.
Viete, že do viacerých Google aplikácií
môžete pohodlne zadávať príkazy hlasom?
Ak nie, určite to vyskúšajte, je to pohodlné
a rýchle. Najlepšie to využijete pri základnom vyhľadávaní v prehliadači alebo pri
službe YouTube. Možno si budete pripadať ako v sci-fi filme, ale nebojte sa, doba
neustále napreduje a ovládanie zariadení
a aplikácií hlasom je čoraz bežnejšie. Po
novom dokáže Google aj „mluvit“, teda
rozumie po česky. To už nemá od slovenčiny ďaleko a vyhľadávanie obsahu je o to
jednoduchšie.
Nahliadnite teda spolu a nami do tajov
Google aplikácií a toho, čo všetko ponúkajú.
Nezabudnite však na to, že na aktívne po
užívanie väčšiny aplikácii budete potrebovať prístup na internet. Môžete použiť Wi-Fi
alebo mobilné dáta. Výhodné dátové balíčky
ponúka Telekom, kde si vyberiete presne
taký, ktorý vám bude vyhovovať.
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GMAIL

GOOGLE NOW

Alebo e-mail, to je základ, bez ktorého
sa vo všetkých ostatných aplikáciách
od spoločnosti Google nepohnete
veľmi ďaleko. Je potrebný na každú registráciu do Google aplikácií. Ale jeho
určenie nie je len takéto. Prioritne je
to vaša súkromná e-mailová schránka,
ktorá je prehľadná, ponúka množstvo
nastavení a individuálnych možností
pre každého používateľa. S jednoduchým vytvorením Gmailu získavate
samotnú e-mailovú schránku s kapacitou 15 GB, externé úložisko (cloud)
Google Disk s totožnou, avšak zdieľanou kapacitou, a taktiež prepojenie so
všetkými nasledujúcimi aplikáciami
od Google. Gmail je v podstate vstupenka do všetkého, čo Google ponúka,
bez neho sa len ťažko zaobídete, a tak
by to mal byť vôbec prvý krok, ktorý
bude k ďalším výhodám potrebný.
Registrácia je jednoduchá a zadávate
len to najpotrebnejšie na vašu identifikáciu. Gmail je úplne zadarmo a pre
každého.

Tento modul vie všetko. Aktualizuje
vašu polohu a ponúka rôzne užitočné
informácie, ktoré čerpá z ostatných
prepojených aplikácií a z toho, kde sa
nachádzate. V jednotlivých kartách
(v notifikačnej lište) máte informácie
o počasí, aktuálnej premávke, predpokladanom čase príchodu domov alebo
o správach a webových stránkach,
ktoré najčastejšie navštevujete. Ak
máte v kalendári alebo v emailoch
zaznamenanú rezerváciu, pracovnú
cestu či dôležitú úlohu, Google Now
vám všetko včas pripomenie, aby ste
nič nezmeškali. Ak ste v zahraničí, ihneď ponúkne aktuálny kurzový lístok,
základné frázy v jazyku krajiny, v ktorej sa nachádzate, a taktiež informácie
z domova, prípadne domáci čas, ak sa
nachádzate v inom časovom pásme.
Je to skvelá funkcia, ktorá funguje
takmer automaticky a pomáha v každodenných činnostiach a pri cestovaní.

zadarmo

IDEÁLNE JE, AK BUDETE DO
VŠETKÝCH GOOGLE APLIKÁCIÍ
PRIHLÁSENÍ POD TOTOŽNÝM
GMAIL KONTOM

GOOGLE MAPY
GOOGLE
MAPY VŽ
DY
A VŠADE
, S NIMI S
A
NESTRAT
ÍTE ANI N
A
ANTARK
TÍDE

Mapa sveta so všetkými zaujímavosťami vo vašej dlani, také sú Google
maply. Táto aplikácia je jednou z najlepších navigačných aplikácií, ktoré sú
dostupné. Funguje on-line, ale sčasti
ju využijete aj off-line, bez potreby
pripojenia na internet. Dôležité je aj
to, že Google mapy sú zadarmo a pre
každého. Navigácia pomocou tejto aplikácie je skvelá a obyčajne vás dovedie
na miesto určenia. Je jedno či idete
pešo, autom, vlakom, bicyklom alebo
hromadnou dopravou, „Google má pod
palcom všetky možnosti“. Pri hromadnej doprave sú však medzi regiónmi
rozdiely. Ideálne je, ak sa do tejto
aplikácie prihlásite so svojím Gmailom,
aby ste mali dostupné všetky možnosti. Google v mapách zaznamenáva
aj vašu polohu, tak viete, kde ste sa
v aký deň nachádzali (túto možnosť
mu môžete aj zakázať). Zobrazenie
máp je vo viacerých režimoch, vrátane
satelitného alebo street-view, čo je
reálny náhľad na krajinu, resp. virtuálne prehliadky ulíc, miest a krajiny.
Na mapách vidíte aj rôzne obchody,
objekty alebo pamiatky, ktoré sa v danej lokalite nachádzajú a môžete sa
k nim okamžite navigovať. Napokon,
ak chcete oblasť alebo objekt, ktorý
ste navštívili ohodnotiť, aplikácia to
umožňuje, pričom môžete pridať aj
vlastnú recenziu.
Off-line režim funguje tak, že ak
viete, že budete na vašej ceste bez možnosti prístupu na internet, v aplikácii
si označíte oblasť, v ktorej sa budete
nachádzať, stiahnete si ju a aplikácia
vás bude navigovať aj bez potreby dátového pripojenia. Ale nie je to celkom
ono, nemáte dostupné všetky funkcie.
Je lepšie, ak si zakúpite do svojho mobilu dáta. Google mapy využijete vždy
a všade, tak neváhajte a vyskúšajte ich.
zadarmo
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YOUTUBE

GOOGLE TRIPS

GOOGLE FOTKY

Videá, videá a opäť videá. Sú ich tu milióny,
od miliónov ľudí, spoločností, organizácií
alebo aj od vás. Hľadáte návod, recenziu,
recept, pesničku, dokument alebo sa len
chcete prebádať hodinami sledovania
rôznych videí? Jednoducho si spustite
YouTube. Ale nie je to len o sledovaní videí,
na YouTube môže pridávať svoje videá
každý, aj vy a to aj z mobilu. Táto aplikácia
je jednoducho skvelá a zadarmo. Funguje
v dvoch režimoch – prihlásený/neprihlásený. Ak ste neprihlásený používateľ, môžete
videá sledovať, ale nemáte možnosť odberu obľúbených kanálov, nahrávania svojich
videí, a taktiež vám nepríde upozornenie,
keď sa na vašich obľúbených kanáloch
objaví nové video. Naopak, všetky tieto
vymoženosti prihlásený používateľ má.
A nielen tieto, na registráciu stačí jednoduché Gmail konto, teda e-mail a po jeho
zadaní ste automaticky prihlásení. Videá si
môžete ukladať na neskoršie prehliadanie,
môžete si vytvárať zoznamy obľúbených
videí, videá komentovať alebo ich zdieľať
na sociálne siete a podeliť sa s nimi s priateľmi. Nechýba ani história toho, čo ste
pozerali v minulosti alebo návrhy šité na
mieru pre vás, podľa toho, aký obsah najčastejšie sledujete. YouTube vám ponúkne
jednoduché a ľahké ovládanie s možnosťou
hlasového vyhľadávania. Čo viac dodať,
len to, že ak náhodou YouTube nepoznáte,
určite ho vyskúšajte, budete nadšení.

Výlet alebo neplánovaný výjazd? Oboje sú
s touto aplikáciou gombička. Poradí vám,
aké lokality a pamiatky by ste nemali prehliadnuť, pričom ich rozdelí do viacerých
skupín, z ktorých si môžete vybrať tú, ktorá vám bude najviac vyhovovať. To je len
začiatok, aplikácia vám poradí aj to, kde
sa dá najlepšie ubytovať, najesť, a to podľa
rôznych kategórií alebo odporučí najlepšiu
piváreň, či diskotéku. Ak chcete vedieť, aké
sú na danom mieste ceny verejnej dopravy
alebo parkovania, aj takéto informácie
vám táto aplikácia ponúkne. Okrem toho
vám poradí, kde nájdete „Free Wi-Fi“
alebo prinajhoršom najbližšiu nemocnicu
a pohotovosť. Výlet si tu môžete do bodky
naplánovať alebo len využiť možnosti
„poradenstva“ priamo na mieste. Výhodou
je prepojenie aplikácií od Google, čiže ak
máte v emailoch nejakú rezerváciu hotela,
letenky a pod., bude o nej vedieť aj táto
aplikácia a odporučí vám viaceré možnosti
v danej lokalite. Na plánovanie potrebujete
prístup na internet, ale po ukončení si
môžete plán cesty stiahnuť a vychutnávať
off-line. Aj tu však platí, že pre aktívne
a funkčné použitie je potrebná jednoduchá
registrácia cez email, najlepšie ten, ktorý
používate vo všetkých Google aplikáciách.

Predinštalovaná galéria fotografií a videí
v smartfóne či tablete sa môže zdať niekomu nudná a málo prepracovaná. Ak to
je aj váš prípad, vyskúšajte Google fotky,
ktoré prinášajú niečo viac. Táto aplikácia
je súčasťou každého Android zariadenia
a okrem prepracovanejšej galérie je to aj
externé úložisko na zálohovanie médií so
zdieľanou kapacitou (zadarmo 15 GB) pre
všetky aplikácie využívajúce toto úložisko,
registrované pod jedným používateľom.
Táto výhoda spočíva v tom, že k zálohovaným fotografiám a videám sa dostanete
z akéhokoľvek zariadenia. Zálohu môžete
nastaviť aj automatickú a teda všetky
nasnímané fotografie sa budú nahrávať na
vaše úložisko. Okrem samotnej zálohy, ktorá je dôležitá, ponúka aplikácia možnosť
úpravy fotografií a videí, s rôznymi filtrami
a pokročilými funkciami. Samostatne vám
ponúkne možnosť vytvorenia animácie či
filmu z viacerých obrázkov alebo systematicky zoradí obrázky do albumov. Je to
výborná aplikácia a galéria médií, ktorá
robí za vás pre vás.

zadarmo

zadarmo
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GOOGLE KEEP
Poznámky v jednoduchosti, no pritom
obsahujú to najpotrebnejšie. Obsahujú
viaceré formáty poznámok, ako prehľadný
zoznam, klasickú poznámku, kreslenú
poznámku, fotografickú poznámku alebo
zvukovú poznámku. Ku všetkým poznámkam môžete prideľovať vlastné štítky,
priradiť im dôležitosť, čas pripomenutia
a farebnú odlišnosť. Taktiež nechýba
možnosť zdieľania poznámok na externé
úložiská (cloud) alebo sociálne siete. Ak
chcete mať úlohy dostupné na všetkých
vašich zariadeniach, vrátene PC, je potrebné sa prihlásiť pomocou emailu a k vašim úlohám sa dostanete odkiaľkoľvek
s prístupom na internet. Ten je potrebný
len v prípade synchronizácie a zdieľania,
na zadávanie poznámok ho nepotrebujete.
Ak teda hľadáte tú správnu aplikáciu pre
vaše poznámky, Google Keep je správnou
voľbou.
zadarmo

SPRÁVCA ZARIADENIA
ANDROID

HUDBA A FILMY
GOOGLE PLAY

Drahé telefóny a ešte cennejšie dáta v nich.
Strata nikdy a nikoho nepoteší, ale ak
k tomu už príde, je dobré byť pripravený.
Na túto situáciu slúži aplikácia - správca
zariadenia Android. Je jednoduchá a ponúkne, len to najpotrebnejšie. Ak ju však
chcete používať, aj tu platí, že je potrebné mať založený Gmail účet, cez ktorý
prebieha prihlásenie. Po prihlásení na
mape ihneď vidíte, kde sa vaše zariadenie
aktuálne nachádza, načo však potrebuje
prístup na internet alebo zapnuté zisťovanie polohy, teda GPS prijímač. Ak sú
tieto položky vypnuté, pamätá si poslednú
zaznamenanú polohu. Dôležité je ale to, že
ak príde k strate alebo odcudzeniu zariadenia, môžete ho na diaľku, po zadaní vašich
údajov do iného zariadenia či PC, prezvoniť (zvonenie je vždy hlasné, aj keď je na telefóne nastavaný tichý režim), zablokovať
a prinajhoršom kompletne vymazať. Tak,
aby neprišlo k zneužitiu vašich údajov.
Vymazanie je vlastne obnova výrobných
nastavení zariadenia, pri ktorom sa odstránia úplne všetky osobné dáta, médiá,
heslá, jednoducho všetko, čo ste kedy do
zariadenia uložili. Táto aplikácia má svoju
dôležitosť a odporúčame si ju nainštalovať,
aby ste predišli zbytočným problémom.

Bez hudby ani na krok, bez filmu na
dva. Ak ste vášnivý poslucháč/ka hudby,
aplikácia Google hudba vás bude baviť. Je
to pokročilý prehrávač hudobných médií
z vášho zariadenia, ale aj knižnica miliónov skladieb od všemožných interpretov.
Ponúka možnosti vytvárania hudobných
zoznamov, ukladanie skladieb na neskoršie
off-line počúvanie alebo máte na výber
z množstva rádií. Prehrávanie vášho
súkromného obsahu je bezplatné, ale ak
chcete prístup k výhodám a miliónom
skladieb, treba zaplatiť predplatné v hodnote 5,49 eura na jeden mesiac. Výhodou
je 30 dní skúšobnej lehoty, kedy zistíte,
či vám táto aplikácia vyhovuje a či ste
ochotní za ňu zaplatiť. Pri aplikácii Google
filmy platia podobné pravidlá, ale za obsah,
ktorý chcete pozerať, platíte samostatne.
V ponuke nájdete rôzne zaujímavé tituly,
od najnovších až po najstaršie. Všetko je
systematicky usporiadané a prehľadné.
Obe aplikácie ponúkajú výbornú funkčnosť a množstvo výhod, aj keď už nie
zadarmo.
platené

zadarmo

STRATA TELEFÓNU ČI TABLETU
NIKOHO NEPOTEŠÍ, ALE VIETE
AKO SA HOVORÍ –
PRIPRAVENÉMU ŠŤASTIE PRAJE
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APLIKÁCIE TAPETY & TÉMY

Skrášlite si
svoj mobil

ROMAN KADLEC

SMARTFÓN NEMUSÍ VYZERAŤ TAK, AKO HO NAVRHOL VÝROBCA. MNOŽSTVO
POUŽÍVATEĽOV TO VIE A S OBĽUBOU SI KUPUJE OCHRANNÉ OBALY, KTORÉ
ZARIADENIE NIELEN CHRÁNIA, ALE TELEFÓNU AJ DODÁVAJÚ ŠPECIFICKÝ ŠTÝL
A ODLIŠUJÚ HO OD OSTATNÝCH ZARIADENÍ. S TÝMI SPRÁVNYMI APLIKÁCIAMI SA
VŠAK MÔŽETE ODLÍŠIŤ EŠTE VIAC. ROZHRANIE VÁŠHO TELEFÓNU SA ZMENÍ NA
NEPOZNANIE.

P

ripravili sme
pre vás sumár
užitočných
aplikácií, pomocou
ktorých si môžete
veľmi jednoducho
prispôsobiť rozhranie telefónu. Verte
nám, v niektorých
prípadoch sa zmení
doslova na nepoznanie. Avšak ešte predtým, ako sa pustíte
do experimentovania, si treba uvedomiť jednu dôležitú
skutočnosť. Najlepšie
možnosti pre úpravu
používateľského
rozhrania ponúka
systém Android.
V tomto prípade
sa nestretnete iba
s efektnými tapetami, ale s množstvom
motívov, ktoré upravia vzhľad pozadia,
ikoniek a všetkého
ostatného, čo na
displeji vidíte.
iPhony a telefóny
so systémom Windows majú možnosti
skrášlenia limitované. V tomto prípade
si musíte viac-menej
vystačiť iba so zmenou pozadia.
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Skrášľujeme
Android
Operačný systém Android
ponúka množstvo rôznych tém,
motívov a aplikácií. Ak by sme
mali v článku spomenúť všetky
aplikácie, nestačil by nám ani
rozsah tohto časopisu. V obchode Google Play sú totiž tisícky
rôznych riešení, ktoré vám
pomôžu skrášliť váš telefón.
Dokonca je možné, že takúto
aplikáciu máte už nainštalovanú
vo vašom telefóne a ani o tom
neviete. Týka sa to napríklad
telefónov značiek Sony, ASUS,
Huawei alebo Lenovo. Stačí skontrolovať nastavenia
a zoznam aplikácií, či nenájdete
položky Motívy alebo Témy.
Pokiaľ takúto systémovú
aplikáciu nemáte nainštalovanú
alebo vám nevyhovuje jej ponuka, vyskúšajte tieto alternatívy.

GO LAUNCHERTHEME,
WALLPAPER
Táto aplikácia je veľmi obľúbená
medzi používateľmi. V obchode
Google Play má takmer 6,5 milióna hodnotení a priemerné hodnotenie 4,5 hviezdičky. Aplikácia
vyniká najmä bohatou ponukou
pozadí a najmä samotných tém,
ktoré výrazne zmenia rozhranie
vášho telefónu.
Po nainštalovaní aplikácie
stačí ťuknúť na ikonu GO Témy
a z ponuky obchodu si vybrať
tú, ktorá vás zaujme. Aby ste sa
v obrovskej záplave tém vyznali,
vývojári ponúkajú užitočné
kategórie Hot (najobľúbenejšie
práve teraz), Top Free (najsťahovanejšie zadarmo) a Top Paid
(najsťahovanejšie platené). Pri
každej téme takisto vidíte, či je
zadarmo alebo za ňu treba platiť.
Pokiaľ chcete experimentovať
s úpravou rozhrania vášho telefónu, s touto aplikáciou odporúčame začať. Nás počas testovania
zaujala téma Luxury. Je zadarmo
a svojím spracovaním osloví
najmä ženy.

ZENUI
LAUNCHERTHEME,
WALLPAPER
Ak ste v minulosti používali
telefón spoločnosti ASUS, po
nainštalovaní tejto aplikácie sa
budete cítiť ako doma. Ide totiž
o rovnaké rozhranie, aké je pred
inštalované v telefónoch ASUS
ZenFone. Do nášho výberu sme
aplikáciu vybrali kvôli bohatej
ponuke tém. Opäť hľadajte po
nainštalovaní ikonku Témy.
ZenUI Launcher ponúka
množstvo samostatných tapiet,
ale aj balíky ikoniek a tapety,
ktoré dodajú telefónu šmrnc. Môžete sa však rozhodnúť, či chcete
z balíka použiť iba ikony alebo
aplikujete celý motív aj s tapetou.
Do pozornosti dávame tému
Bamboo, ktorá je síce minimalistická, ale zároveň veľmi pekná.

APLIKÁCIE TAPETY & TÉMY

Skrášľujeme
iPhone

APEX
LAUNCHER
Toto je aplikácia pre náročnejších používateľov. Zatiaľ čo GO
Launcher a ZenUI Launcher sú
výborné aplikácie pre zmenu
motívov, Apex Launcher je komplexnejší nástroj. Takisto umožňuje zmenu motívu, ale okrem
toho ponúka veľké množstvo
ďalších nastavení, pomocou
ktorých si upravíte rozhranie
Androidu k obrazu svojmu.
Apex Launcher nemá vlastný obchod s témami. Namiesto
toho vás presmeruje do obchodu Google Play, kde sa zobrazia
kompatibilné témy. Ich ponuka
je bohatá, avšak ak vám ide
v prvom rade iba o skrášlenie
telefónu, vyskúšajte niektorú
z predchádzajúcich dvoch
aplikácií. Ak chcete aj niečo
viac, potom sa vám Apex môže
zapáčiť.

BACKGROUNDS
HD
(WALLPAPERS)
Chcete si skrášliť telefón, ale
vystačíte si iba so zmenou
tapety? V takom prípade vám
stačí jediná aplikácia a tou je
Backgrounds HD (Wallpapers).
Ide o to najlepšie, čo Android
v tejto kategórii ponúka.
Aplikácia ponúka pozadia,
ktoré sú rozdelené podľa
kategórií, čo uľahčuje vyhľadávanie žiadaného obrázka.
Nechýba ani zoznam najobľúbenejších tapiet, čo výber
nového pozadia maximálne
uľahčuje. Obrázky si v prípade
záujmu môžete stiahnuť do
telefónu aj bez toho, aby ste
ich použili ako tapetu.

TAPETY
Svoju oficiálnu aplikáciu s tapetami vydal prednedávnom
aj samotný Google. V obchode
Play Store ju nájdete pod
jednoduchým menom Tapety,
všímajte si však aj vývojára
aplikácie. Nástroj obsahuje
viacero pozadí, ktoré sú rozdelené do kategórií Zem, Krajina,
Mestá, Život a Textúry. Takisto
máte prístup k tapetám, ktoré
sú uložené vo vašom telefóne,
takže sa môžete jednoducho
prepínať medzi vašimi obrázkami a tými od Googlu.
Každá z hlavných kategórií
takisto obsahuje funkciu,
vďaka ktorej sa vám každý deň
automaticky nastaví nejaká
iná tapeta z danej kategórie.
To aby sa váš telefón nestal
fádnym.

V prípade zariadení so systémom iOS sa nestretnete
s aplikáciami, ktoré umožňujú
jednoduchú zmenu témy.
Existuje iba webová stránka
iskin.tooliphone.net, z ktorej si
môžete témy stiahnuť a nainštalovať aj bez tzv. jailbreaku,
avšak tá vyžaduje inštaláciu
profilov. Nehovoriac o tom, že
obsahuje niekoľko obmedzení,
ako sú napr. nezobrazujúce
sa notifikácie na upravených
ikonkách. Túto možnosť preto
využívajte na vlastné riziko.
Z pohľadu používateľa je jednoduchšie a bezpečnejšie využiť niektorú z aplikácií, ktoré
ponúkajú prístup k obrovskému množstvu rôznych tapiet.
V App Store ich nájdete viacero,
my sme vybrali tú najlepšiu.

10000+
WALLPAPERS
– HD Themes &
Backgrounds for
iPhone, iPad and
Apple Watch
Táto aplikácia ponúka tisíce
tapiet pre iPhone, iPad aj hodinky Apple Watch. Aplikácia
ponúka obrázky, ktoré sú rozdelené do kategórií a špeciálne
sekcie s obľúbenými tapetami,
resp. denným výberom.
Samostatnou sekciou sú
tzv. Featured tapety, ktoré
sú tematicky ladené alebo
sponzorované. Nájdete tu napr.
obrázky od Nike alebo tapety
pre operačný systém iOS 10.
Aplikácia síce zobrazuje
reklamu, tá vás však nebude
obmedzovať. Žiadaný obrázok
si jednoducho stiahnete a následne si ho v aplikácii Fotky
v systéme iOS môžete nastaviť
ako tapetu.

Skrášľujeme
Windows Phone
a Windows 10 Mobile
Aj v tomto prípade sa opakuje situácia z platformy iOS.
Témy si do Windows telefónu
nestiahnete. Môžete využiť
systémové nastavenia a upraviť si farbu dlaždíc, prípadne
si vybrať niektorú z vlastných
fotiek a tú použiť ako pozadie.
Windows telefóny majú
špeciálnu systémovú funkciu
a tou je priame prepojenie
s Facebookom. Na pozadí
uzamknutého telefónu si tak
môžete nechať zobraziť fotky
z vášho Facebook profilu.
Čo sa pozadia domovskej
obrazovky týka, do pozornosti
dávame túto aplikáciu, ktorá
je dobrým zdrojom pekných
tapiet. Síce neobsahuje tak
veľa fotiek ako spomenuté
aplikácie pre iOS a Android, ale
aspoň niečo.

DAILY
WALLPAPERS
Aplikácia obsahuje obrázky,
ktoré si môžete stiahnuť do telefónu a použiť ich ako tapetu.
K dispozícii je vyhľadávanie,
ktoré vám uľahčí hľadanie konkrétneho pozadia. Môžete si
napr. vyhľadať vašu obľúbenú
herečku alebo šteniatka.

TOP APLIKÁCIE
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BANNER SAGA 2 A BATMAN
POTEŠIA NÁROČNEJŠÍCH
HRÁČOV

SMARTFÓNY SÚ
PLNOHODNOTNOU
HERNOU PLATFORMOU
A PONUKA HIER JE ČORAZ
BOHATŠIA. VYBRAŤ SI
TIE NAJLEPŠIE HRY JE
NÁROČNÉ A NIE VŽDY
STAČÍ VYBERAŤ IBA NA
ZÁKLADE ZNÁMEHO
NÁZVU. AK SA TEDA
?
A
NUDÍTE, POZRITE
S
NUDÍTE
IE
Š
P
E
SI NÁŠ ZOZNAM
I SME NAJL
VYSKÚŠAL
HIER, KTORÉ SME
HRY
MOBILNÉ
HRALI OD VYDANIA
DNÚ DOBU
ZA POSLE
POSLEDNÉHO
VYDANIA MAGAZÍNU
TOP APLIKÁCIE.
MOŽNO SA VO VŠETKÝCH
PRÍPADOCH NEZHODNEME,
ŽE SÚ NAJLEPŠIE, ALE NÁS
ZAUJALI. HRY UVÁDZAME
V ABECEDNOM PORADÍ.
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BANNER SAGA 2
Banner Saga 2 je titul pre náročnejších hráčov. Zároveň je to
pokračovanie hry The Banner
Saga, ktorá sa takisto objavila na
mobilných zariadeniach. Je však
k dispozícii aj na počítačoch, kde
žne veľké úspechy.
Dôvod je zrejmý. Po dlhej dobe
ide o kvalitne spracovaný RPG
titul s dôrazom na titul a ťahové
súboje. Hra vyniká aj ručne
maľovanými vizuálmi a celkovým
spracovaním. Nedajte sa oklamať
tým, že si Banner Saga 2 môžete
zahrať aj na mobile alebo tablete.
Toto je hra, ktorá patrí medzi
aktuálnu špičku naprieč všetkými
platformami a vývojárom patrí
vďaka, že ju priniesli aj na mobilné
platformy, kde je hráčska základňa inak orientovaná. Pokiaľ však
chcete hru s veľkým H, vyskúšajte
Banner Saga. Ideálne oba diely.
Cena: 5,49 € / 4,99 €

BATMAN:
THE TELLTALE
SERIES
Komiksový hrdina Batman
je späť v príbehovej sérii od
známych rozprávkarov zo spoločnosti Telltale. Tí v minulosti
vytvorili hernú adaptáciu známych seriálov ako The Walking
Dead alebo Game of Thrones
a teraz prinášajú svoj pohľad na
Batmana.
Nečakajte však akčnú hru.
Základom hrateľnosti je príbeh
a hoci sa v rámci príbehu
objavia aj nejaké akčné scény,
pri nich si vystačíte so správnym načasovaním ťukania na
displej. Batman: The Telltale
Series je jednoducho interaktívny komiks s prvkami adventúry. Každopádne, ide hlavne
o výbornú hru, pri ktorej sa
zabavíte.
Cena: 4,99 €

APLIKÁCIE PRE ŠTUDENTOV

DEUS EX GO A CELÁ GO SÉRIA
PATRIA MEDZI NAJLEPŠIE
MOBILNÉ HRY

BIKE
UNCHAINED
Niečo pre milovníkov adrenalínových športov. V Bike
Unchained sa stanete pretekárom horskej cyklistiky,
ktorá sa v poslednej dobe teší
čoraz väčšej popularite a vonia aj Peťovi Saganovi, ktorý
v tejto disciplíne štartoval na
olympiáde v Riu.
V hre Bike Unchained
budete do svojho tímu zháňať
cyklistov, vylepšovať ich a
takisto aj samotné bicykle.
Hrateľnosť je jednoduchá, ale
zábavná. Ťukaním na displej
sa bude jazda zrýchľovať
a správnym načasovaním
zefektívnite jeho cestu z kopca. Takisto budete musieť
robiť jednoduché, ale aj zložitejšie triky, takže fanúšikovia
tohto športu by mali byť
z Bike Unchained nadšení.
Cena: Zadarmo

COLOR PIN

DEUS EX GO

Color Pin je zástupca slovenskej tvorby a sme radi, že aj
lokálni vývojári dokážu prísť
s originálnym a zábavným
nápadom. V tomto prípade
ide o potvrdenie známej
pravdy, že v jednoduchosti je
sila. Color Pin je v jadre veľmi jednoduchá hra, ktorá je
založená na ťukaní na displej
v správnom čase. Každým
ťuknutím totiž vystrelíte
špendlík, ktorý sa pripevní
na točiaci sa kruh.
Spočiatku ide o jednoduchú úlohu, avšak neskôr budete musieť klásť veľký dôraz
na správne načasovanie
„špendlíkovania“. Treba totiž
zachovať správnu farebnosť
špenlíkov a vybraných častí
kruhu a netrafiť do iných
špendlíkov.
Hra je dostupná zadarmo
a ide o výbornú zábavu na
pár minút. Dlhé hodiny ju
vkuse asi nebudete hrať, ale
pokiaľ neviete, ako si skrátiť
5-minútové čakanie na autobus, pár úrovní v Color Pin je
vhodnou voľbou.

Obľúbená séria GO, ktorá adaptuje
známe značky ako Hitman alebo
Tomb Raider pre potreby mobilných zariadení, sa dočkala rozšírenia. Novinkou je Deus Ex GO a ako
už názov napovedá, ide o hru zo
sveta série Deus Ex.
Koncept hry sa výraznejšie
nemení a opäť ide o ťahovú logickú
hru, v ktorej musíte riešiť množstvo hádaniek. Základom úspechu
sú okrem logického myslenia aj
špeciálne schopnosti hlavného hrdinu. A keď dokončíte príbeh, ktorý
zabaví na pár hodín, vývojári každý
týždeň dávkujú časovo obmedzené nové úrovne. Vďaka tomu si
môžete Deus Ex GO užívať takmer
donekonečna.
Rovnako sa oplatí kúpiť si aj
ostatné tituly – Hitman GO a Lara
Croft GO, ktoré je možné získať už
od 0,99 eura. Ide o hry, ktoré patria
medzi to najlepšie, čo segment
mobilného hrania ponúka.

Cena: Zadarmo

Cena: 1,99 €

DREAM
MACHINE – THE
GAME
Dream Machine je logická hra,
ktorá má potenciál osloviť
fanúšikov titulu Monument
Valley. Má podobný vizuálny
štýl a hrateľnosť, ktorá je do
značnej miery založená na
vizuálnych klamoch. Vývojári
však v prípade Dream Machine
kladú väčší dôraz na logické
hádanky a v niektorých úrovniach aj na pasce, ktorým sa
budete musieť vyhnúť.
Dream Machine zabaví na
pár hodín a hoci niektoré konkurenčné hry vedia ponúknuť
dlhšiu hernú dobu, v tomto
prípade ide o špecifický zážitok.
Dream Machine vyskúšajte, ak
máte radi logické hry a upúta
vás vizuálne spracovanie. Na
margo porovnávania s Monument Valley len toľko, že obe
hry majú svoje špecifické herné
prvky. A hoci je medzi nimi
dosť rozdielov, Dream Machine
je hra, ktorá nám v poslednej
dobe evokovala Monument
Valley asi najvýraznejšie.
Cena: 1,22 € / 0,99 €

TOP APLIKÁCIE
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VYRASTALI STE NA
TETRISE? VYSKÚŠAJTE
LUMINES

NOVÁ FIFA BUDE PRE
NIEKTORÝCH SKLAMANÍM

FIFA MOBILE
FOOTBALL

CHAMELEON
RUN

Nová futbalová sezóna začala
a v obchodoch s mobilnými
aplikáciami sa objavila aj nová
FIFA. Tá je však trochu iná
ako všetky mobilné futbaly od
EA Sports, ktoré ste si mohli
zahrať doteraz. Hoci FIFA Mobile Football takisto ponúka
možnosť hrať zápasy proti
umelej inteligencii, základom
hry je plnenie krátkych tréningových minihier a hranie
tzv. Attack Mode režimu,
v ktorom nerobíte nič iné, iba
útočíte na bránu súpera.
Nová mobilná FIFA je vďaka tomuto dizajnu ideálna na
krátkodobé hranie napr. počas
krátkej cesty v autobuse.
Na druhej strane, mnohým
používateľom bude vadiť, že
samotné futbalové zápasy
sú na druhej koľaji a že za
niektorý zo skutočných tímov
si nezahrajú – základ hry tvorí
budovanie vlastného tímu
a kupovanie balíčkov s hráčmi
alebo ich vymieňanie.

Koncept tzv. nekonečných
behačiek dokáže stále priniesť
niečo nové. Chameleon Run je
aplikácia, ktorá má aj slovenské korene a za dizajn ju ocenil
dokonca Apple. Aj v tejto hre
je vašou úlohou utekať z bodu
A do bodu B – hra má aj „príbehový“ režim, takže nie je doslova nekonečná. V porovnaní
s ostatnými hrami tohto žánru
však prináša svieže prvky hrateľnosti, ako je nutnosť počas
behania a skákania prepínať
farbu tak, aby ladila s prvkami
v hernom svete.
Môže sa to zdať ako banalita, ale práve tento prvok
posúva náročnosť hry na
ďalšiu úroveň, a to aj napriek
tomu, že sa v Chameleon
Run stretnete iba s dvoma
farbami. Každopádne, ak máte
radi mobilné behacie hry, túto
novinku vyskúšajte. Prináša
úplne nový zážitok z hrania
nekonečných behačiek.

Cena: Zadarmo

Cena: 2,10 € / 1,99 €

JADE EMPIRE:
SPECIAL
EDITION

LUMINES
PUZZLE AND
MUSIC

Jade Empire je výborné RPG
od spoločnosti BioWare, ktoré
sa objavilo na počítačoch pred
viac ako 10 rokmi. Hra je teraz
dostupná aj vo verzii pre iOS
a je výborným príkladom toho,
ako sa za jednu dekádu zmenil
herný dizajn. Netvrdíme, že
Jade Empire je na dnešné pomery horšia hra ako kedysi, ale
faktom je, že nie je prispôsobená pre dotykové ovládanie. Ak
máte doma gamepad, využite
ho na hranie a zážitok bude
výborný. V opačnom prípade
sa poobzerajte inde.
Jade Empire je jednoducho
rovnaký prípad ako Star Wars:
KOTOR, ktorý si dnes zahráte
aj na iOS a Androide. Aj táto
hra je v jadre výborná a RPG
mechanizmy nestarnú, ale
ovládanie je na dotykovom
displeji problémom. Jednoducho, k Jade Empire si treba
zaobstarať gamepad, ale s tým
vývojári asi aj počítali – táto
hra je určená skutočným
herným fajnšmekrom.

Poznáte sériu Lumines?
Ide o moderný Tetris, avšak
namiesto objektov s rôznymi
tvarmi budete vedľa seba
a na seba ukladať štvorčeky
s rozličným zafarbením. Cieľ
úlohy je zrejmý – nazbierať
čo najviac bodov vytváraním
útvarov s rovnakou farbou.
Lumines obsahuje niekoľko
prvkov, vďaka ktorým dokážu
ostrieľaní hráči nazbierať
viac bodov ako začiatočníci.
Je však jedno, či dokážete
využiť kombá a ich kombinovanie pre zisk maximálneho
možného počtu bodov, alebo
si budete v pokoji čistiť hernú
plochu. Lumines je v oboch
prípadoch zábavná a relaxačná hra. Odporúčame ju hrať so
slúchadlami, herný soundtrack je vynikajúci a výrazne
vylepšuje celkový herný zážitok. Ide o jednu z najlepších
hier vo svojej kategórii.

Cena: 9,99 €
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MICRO MACHINES
Kto by nepoznal zábavné arkádové autíčka Micro Machines? Mladším hráčom
možnože názov tejto série nič nehovorí,
ale v 90. rokoch išlo o hru, ktorá bola
základom každej správnej párty.
Mobilné Micro Machines sú samozrejme prispôsobené pre rok 2016 a trh
smartfónových aplikácií. Znamená to,
že hra využíva F2P model – je dostupná
zadarmo, ale vývojári vás rôznymi spôsobmi motivujú k tomu, aby ste nejaký
skutočný peniaz utratili. Môžete si napr.
zaplatiť VIP účet alebo kúpiť balíčky,
z ktorých získate súčiastky autíčok.
Samotná hrateľnosť je zábavná. Hra
neponúka offline režim, pri hraní musíte
byť neustále pripojení do internetu. A hoci
je základom tejto aplikácie počítačová hra
Toybox Turbos, mobilné Micro Machines
sú vo výsledku prekvapujúco zábavné
a lepšie ako ich počítačový originál.
Cena: Zadarmo

MAFIA III:
RIVALS
Tretí diel Mafie je konečne na trhu a hra
sa objavila nielen na počítačoch a herných
konzolách, ale aj na obrazovkách mobilných zariadení. V tomto prípade však ide
o úplne inú hru, ako si zahráte na počítači.
Mafia III: Rivals je klasickým zástupcom
F2P mobilných hier, čo mnohých fanúšikov počítačovej Mafie určite sklame. Základom sú síce ťahové boje, ale bohvieakú
hĺbku od hrateľnosti nečakajte.
Jednoducho, celá hra sa točí okolo
budovania vášho gangu a postupného zvyšovania nadvlády nad mestom
New Bordeaux, v ktorom sa odohráva
plnohodnotná Mafia III. Mobilná verzia
v tomto smere síce ponúka dostatok
rôznych možností, samotná hrateľnosť
a ťahové boje však budú pre väčšinu
hráčov nezaujímavé a fádne.
Cena: Zadarmo

POKÉMON GO
Šialenstvo okolo titulu Pokémon GO postupne utícha
a je veľmi pravdepodobné,
že ak čítate tieto riadky,
pravdepodobne ste hru
mali v telefóne minimálne
nainštalovanú. A možnože
chytáte Pokémonov ešte
dnes.
Pokiaľ ste sa tejto
aplikácii doteraz vyhýbali,
Pokémon GO vyskúšajte.
Hra je dostupná zadarmo
a za inštaláciu rozhodne
stojí. Chytanie virtuálnych
zvieratiek v reálnom svete
okolo vás zabaví aspoň na
chvíľu a možnože ostanete
sami prekvapení, že vás to
z nejakého dôvodu baví.
Nezabudnite si však na
cestu pribaliť powerbanku,
Pokémon GO je na batériu
telefónu veľmi náročný.
Cena: Zadarmo

POCKET
ANIMAL GO

RIPTIDE GP:
RENEGADE

Túto hru sme zaradili do
zoznamu z toho dôvodu,
že jej tvorcovia veria, že je
lepšia ako Pokémon GO. Hru
vyrobilo slovenské štúdio
ru3ch initiative a jej koncept
spočíva v tom, že virtuálne
zvieratká nebudete chytať,
ale vypúšťať ich. A takisto
nepôjde o Pokémonov, ale
o bežné zvery, s akými sa reálne stretnete v okolitom svete.
Koncept hry treba
pochváliť, autori sa šikovne
snažia vyťažiť z popularity
Pokémon GO. Horšie je to so
samotnou hrateľnosťou, je
otázne, ako dlho dokáže Pocket Animal GO zabaviť. Kvôli
tejto hre pravdepodobne
nebudete chodiť dlhé hodiny
po vonku, ale pár zvieratiek
na ceste domov zo školy alebo z roboty asi vypustíte.

Riptide GP je výborná
séria pretekárskych hier.
Nebudete však pretekať
v automobiloch, ale na
vodných skútroch. Novinka
s podtitulom Renegade je už
treťou hrou série a pokiaľ
ste doteraz nemali tú česť
s jej predchodcami, dávame
vám ich do pozornosti.
Renegade prináša úplne
nový príbehový režim,
takže nebudete iba tak
bezducho pretekať. Hra má
určitú zápletku a pozadie,
ale samozrejme, spôsob pretekania sa nemení. Autori
aplikácie vylepšili aj audiovizuálnu stránku a grafika
vyzerá naozaj vynikajúco.
Okrem príbehu si môžete
na skútroch samozrejme
zajazdiť aj len tak pre radosť
alebo v rámci šampionátu.
Riptide GP: Renegade sa aktuálne predáva v dlhodobej
zľave za cenu 2,59 / 2,99 eura
a pri tejto cenovke ponúka
skvelý pomer cena / výkon.

Cena: Zadarmo

AJ SLOVÁCI VYMYSLELI
SVOJU POKÉMONSKÚ
HRU. BEZ POKÉMONOV

Cena: 2,59 € / 2,99 €
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TITAN QUEST A JADE
EMPIRE SÚ VYKOPÁVKY
Z PC ÉRY

SEVERED
Severed je ďalší titul
z nášho zoznamu, ktorý
považujeme za hru pre
náročných. Zodpovedá
tomu aj cenovka, 7 eur
obvykle za mobilnú hru
asi nezaplatíte. V tomto
prípade však investícia stojí za zváženie.
Najmä, ak máte pocit,
že pre smartfóny nevychádza nič poriadne,
iba F2P hlúposti.
Severed v sebe kombinuje viacero prvkov,
ale čo je dôležité, je optimálne prispôsobená pre
dotykové ovládanie. To
nie je v prípade väčších
hier samozrejmosťou.
A áno, uznávame, že
ťukanie na displej môže
niekomu pripomínať
sériu Infinity Blade,
avšak Severed je oveľa
prepracovanejšia hra.
Tam, kde Infinity Blade
prezentoval grafické
schopnosti iPhonu,
kladie Severed dôraz na
umelecké vizuály a väčšiu voľnosť pri hraní.
Cena: 6,99 €

SNOWBOARDING
THE FOURTH
PHASE
Ďalšia hra z kategórie
adrenalínových športov.
V Snowboarding The
Fourth Phase sa pokúsite získať si pozornosť
uznávaného a známeho
Travisa Ricea. Samotná
aplikácia je motivovaná
filmom The Fourth Phase
a ak sledujete adrenalínových športovcov, potom
presne viete, čo vás v tejto
hre čaká. Veľký kopec,
ktorý treba zjazdiť dole
a popritom vykonať čo
najviac efektných trikov.
Hra ponúka množstvo
misií a predmetov, ktoré
vylepšia nielen vzhľad
vášho snoubordistu, ale
aj počet získaných bodov.
Ak budú tento rok Vianoce na blate, virtuálne sa
môžete vyblázniť aspoň
v tejto hre. V kategórii
snowboard hier patrí
k tomu najlepšiemu
na trhu a čo je lepšie, je
dostupná zadarmo.
Cena: Zadarmo
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THE ROOM
THREE

TINY
MINERS

Obľúbená „Escape room“
séria s názvom The
Room dostala ďalšie
pokračovanie. Tretí diel
funguje na rovnakom
princípe ako jeho
predchodcovia, kvalita
spracovania je však opäť
o úroveň vyššia.
Základom hry je riešenie hádaniek v 3D svete.
Obvykle sa nachádzate
v uzavretej izbe a aby
ste mohli utiecť, musíte
vyriešiť niekoľko na seba
nadväzujúcich puzzle.
Výhodou The Room
Three v porovnaní s
klasickými adventúrami
je práve obmedzenie
herného priestoru na
niekoľko obrazoviek.
Nestane sa tak, že by
ste prehliadli dôležitý
predmet a ten potom
nevedeli nájsť. Koncept
hry takisto funguje
výborne na mobilných
zariadeniach, kde máte
často iba obmedzený čas
na hranie.

Tiny Miners je zábavná
arkádová hra, v ktorej
budete musieť ťažiť, preskúmavať bane a zbierať
suroviny. Hrateľnosť je
vhodne prispôsobená
pre potreby mobilných
zariadení, nakoľko si
vystačíte iba s jedným
prstom. Ním určujete
smer pohybu vášho
baníka do strán, jeho
pohyb smerom dole je
automatický.
Počas ťažby získavate
suroviny a pomocou
nich si následne vyrobíte nové predmety. Hra
tak kombinuje prvky
craftingu a aj vývoja
postavy. Každá baňa má
odporúčané parametre
a pokiaľ ich nespĺňate,
je vhodné vrátiť sa do
už dokončených baní
a doplniť svoju výbavu.
Vo výsledku to funguje
výborne a Tiny Miners
vás vďaka tomu bude
motivovať k ďalšiemu
hraniu.

Cena: 4,49 € / 4,99 €

Cena: Zadarmo

TITAN QUEST
Podobne ako Jade Empire, aj Titan Quest je hra,
ktorej korene sa spájajú
s počítačmi. A aj v tomto
prípade vyšla pôvodná
hra pred 10 rokmi. V tej
dobe bol žáner akčných
RPG veľmi obľúbený
a keďže hráči čakali na
tretie Diablo, ocenili
akúkoľvek inú kvalitnejšiu alternatívu, ktorá by
čakanie skrátila. Titan
Quest patril v tej dobe
medzi najlepšie hry tohto
žánru.
Hra je teraz dostupná
aj na mobilných zariadeniach a v porovnaní
s Jade Empire zvládla
prechod na dotykové
obrazovky oveľa lepšie.
Vývojári si za to zaslúžia
pochvalu, pretože predsa
len, pri hre môžete stráviť
desiatky hodín, takže je
fajn, ak vás hra neirituje
základnými aspektami,
ako je ovládanie.
Titan Quest ponúka
celkovo viac ako 1200
predmetov a herný
obsah, ktorý zabaví minimálne na 60 hodín.
Cena: 7,99 €

ŠTATISTICKÁ STRANA ZAUJÍMAVOSTÍ

Jedna sekunda
na internete

HOVORÍ SA, ŽE SÚČASNÝ ŽIVOT SA AKOSI NEUSTÁLE
ZRÝCHĽUJE. VEDELI STE ALE, ČO VŠETKO SA UDEJE NA
INTERNETE POČAS JEDNEJ SEKUNDY? TEDA TAK KRÁTKEHO
ČASU, KTORÝ VÁM V POKOJOVOM REŽIME NESTAČÍ ANI NA
NÁDYCH? NÁŠ SKUTOČNÝ ŽIVOT JE OPROTI TOMU NAOZAJ
SLIMAČÍ. POZRITE SI S NAMI ZAUJÍMAVÉ AŽ VEĽKOLEPÉ

MICHAL REITER

FAKTY A ČÍSLA, KTORÉ SA UDEJÚ NA INTERNETE BEHOM
ZÁVRATNE KRÁTKEHO ČASU.

ZA JEDINÚ SEKUNDU
SA POŠLE POUŽÍVATEĽMI
TEJTO SOCIÁLNEJ
,,
„FOTO SIETE AŽ

ZA MINÚTU VZNIKNE
NA INTERNETE

300

INTERNETOM ZA SEKUNDU
PRETEČIE VIAC AKO

WEBOVÝCH STRÁNOK (DOMÉN).
VEĽA Z NICH VŠAK AJ ZANIKNE. NAPRÍKLAD
V ROKU 2015 ICH BOLO O TAKMER
10 MILIÓNOV MENEJ AKO V ROKU 2014.
CELKOVO ICH VŠAK BOLO ZHRUBA

745

2,5 milióna

FOTOGRAFIÍ.

EMAILOV. Z TOHO VŠAK VIAC AKO

65 %

863 miliónov.

INSTAGRAM

Ray Tomlinson,

ZA JEDINÚ
MINÚTU SA VYTVORÍ

INTERNET

TVORCA PRVÉHO EMAILOVÉHO
PROGRAMU V SIETI

360

NOVÝCH PROFILOV A PRIBUDNE

ARPANET.

POSLAL HO SÁM SEBE
A NEPAMÄTÁ SI,
ČO V ŇOM BOLO. 

30 miliónov

1s

LAJKOV.

FACEBOOK

NA INTERNETE

7300

44 %

POUŽÍVATEĽOV TEJTO
SLUŽBY VŠAK NIKDY
NEPOSLALO ŽIADNY
,,
„TVÍT .

FOTIEK JE TU
OSRDIEČKOVANÝCH,
ČO JE OBDOBA LAJKU
PRE TÚTO SIEŤ.

PATRÍ SPAMU.

PRVÝ EMAIL POSLAL

TWEETOV ZA SEKUNDU
POŠLÚ DOKOPY
POUŽÍVATELIA TEJTO
SIETE.

TAKMER

30 000

NEMUSÍME MAŤ
VŠETCI RADI FACEBOOK. NO
KAŽDÚ SEKUNDU PRIBUDNE
NA FACEBOOKU A AKTÍVNE
HO POUŽÍVA MINIMÁLNE

8

POUŽÍVATEĽOV.

TWITTER

VYZERÁ TO,
ŽE VO SVETE JE VEĽA
ZAUJÍMAVOSTÍ,
KTORÝM STAČÍ

SKYPE

GOOGLE

KAŽDÚ SEKUNDU
SA ÚSPEŠNE REALIZUJE

140

ZNAKOV.
KAŽDÚ SEKUNDU
VYHĽADÁVAČ DOSTANE
VIAC AKO

3 milióny
POŽIADAVIEK NA
HĽADANIE.

POUŽÍVATELIA SI
POZERAJÚ KAŽDÚ
SEKUNDU VIAC AKO

2300

HOVOROV CEZ SKYPE.

132 000
VIDEÍ.
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PORADŇA
Ochráňte si telefón
TELEFÓN JE
ZDROJOM
PRAVDEPODOBNE
NAJZAUJÍMAVEJŠÍCH
ÚDAJOV O VÁS.
MÁTE V ŇOM
FOTOGRAFIE, VIDEÁ,
DO VŠETKÝCH
APPIEK STE
PRIHLÁSENÍ, STAČÍ
ICH LEN OTVORIŤ.
NEPODCEŇUJTE
OCHRANU
VAŠICH ÚDAJOV
V TELEFÓNE. SIM
KARTA JE DNES
ASI TO POSLEDNÉ,
ČO NIEKOHO
ZAUJÍMA. PRETO
AK ZAMYKÁTE
SIM KARTU PIN
KÓDOM, ZVÁŽTE
RADŠEJ ZAMYKANIE
TELEFÓNU. AKO SI
OCHRÁNIŤ TELEFÓN
PRED ZVEDAVCAMI,
SA DOZVIETE
V AKTUÁLNYCH
TIPOCH A RADÁCH
PRE VÁŠ
SMARTFÓN.
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TIP

ŠIFROVANIE KARTY

Zabezpečenie pamäťovej karty je rovnako dôležité
ako šifrovanie internej pamäte, ktoré Android
ponúka. Prečo je to dôležité? Ak stratíte telefón,
karta sa dá ľahko vybrať. Všetky fotografie, videá,
ale aj dokumenty budú dostupné. Stačí kartu vložiť
do iného telefónu.
Preto je dôležité myslieť na bezpečnosť aj v tomto smere. Je tu jedno ale. Ak telefón zresetujete
do výrobných nastavení, nebudete môcť údaje
na karte prečítať. Karta sa bude dať použiť po
naformátovaní, ale teda už bez dát. Šifrovanie trvá
desiatky minút. Počítajte s tým, že telefón musí byť
pripojený k nabíjačke.
Šifrovanie na pamäťovej karte sa dá vypnúť
a určite tak urobte pred vymazaním telefónu do
výrobných nastavení. Kartu potom môžete z telefónu vybrať a keď ju vložíte späť, bude fungovať.
Musí ísť ale o telefón, v ktorom bola šifrovaná.

TIP

PRIPOJENIE K POČÍTAČU

Čo, ak by niekto váš telefón zobral a pokúsil sa
skopírovať si fotografie káblovým spojením cez
počítač? Uzamknutý telefón sa v systéme síce
zobrazí. Ikonu uvidíte medzi zariadeniami v zobrazení Tento počítač, no neuvidíte ani internú pamäť
ani pamäťovú kartu. Najprv budete musieť telefón
odomknúť na jeho displeji a potom ešte povoliť
prenos cez MTP protokol.

Ako na to?
Ponuka menu sa bude možno mierne odlišovať
podľa názvoslovia výrobcu. Telefóny Samsung
majú šifrovanie karty tu: Nastavenia – Zamknutie
a zabezpečenie – Šifrovať kartu SD

Toto je vhodný typ aj na nabíjanie telefónu. Ak
máte takto chránený telefón, pokojne ho môžete
pripojiť USB káblom ku kamarátovmu notebooku.
Žiadne údaje si z telefónu počas nabíjania nebude
môcť zobrať.

PORADŇA

NEMÁTE ČÍTAČKU ODTLAČKOV?
ZABEZPEČTE SI TELEFÓN ASPOŇ
JEDNODUCHÝM VZOROM,
JE TO LEPŠIE AKO TELEFÓN
BEZ OCHRANY

MICHAL REITER

Upozorňujeme
Telefón „zamknutý“ len tapetou, po ktorej
stačí prejsť prstom, nie je v skutočnosti
nijako chránený. Táto funkcia nechráni
vaše údaje. Zabraňuje náhodnému dotyku
a ovládaniu telefónu napríklad vo vrecku.
Keď takýto telefón pripojíte k cudziemu
počítaču, bude si môcť hocikto preniesť
všetky vaše súbory, napríklad fotografie.

TIP

SMART LOCK

Pripojili ste telefón k zariadeniu Bluetooth
a zobrazilo sa vám hlásenie o použití
funkcie Smart Lock? Je to funkcia, ktorá
odomkne telefón aj bez zadania PIN kódu
alebo vzoru, keď je na blízku odpovedajúce
zariadenie. Môže to byť Bluetooth reproduktor, inteligentné hodiny, športový náramok, spárované auto alebo iné Bluetooth
zariadenie. No okrem toho je tu niekoľko
ďalších možností, napríklad ponechať
zariadenie odomknuté na určitom mieste,
keď kráčate alebo napríklad keď rozpozná
váš hlas. Posledná možnosť nie je dostupná pre našu jazykovú lokalizáciu. Pozrie sa
ale na prvé tri.

ODOMYKANIE CEZ SMART
LOCK JE VÝBORNÁ VEC,
VYSKÚŠAJTE JU NAPRÍKLAD
S VAŠÍM REPRODUKTOROM
ALEBO SMART
HODINKAMI

s hodinkami vo vrecku a telefón postojačky v ruke odomykali.
Podobne môže ísť o spomínaný reproduktor alebo napríklad NFC nálepku, ktorú si prilepíte na pracovný stôl. Výborné je
aj pridanie auta ako dôveryhodného zariadenia – stačí sa posadiť do auta a nemusíte
zadávať PIN.

Detekcia nosenia na sebe
Niektoré telefóny umožňujú rozšírenie
tejto funkcie o rozpoznanie, kedy ho nosíte
alebo máte u seba vo vrecku. Na základe
akcelerometra sa rozpozná, či ho držíte
v ruke a vtedy bude odomknuteľný len pohybom prsta cez displej. Prvotné použitie
tejto funkcie ešte bude vyžadovať potvrdenie odtlačkom prsta alebo iným vami definovaným spôsobom ochrany telefónu. Ako
to funguje? Telefón nerozlišuje, či ho máte
vy alebo niekto iný. V tomto smere ide
o najslabšiu ochranu. Telefón položený na
stole sa odomknúť nedá. Ak ho ale niekto
cudzí vezme do ruky, na základe sklonu
a miernych pohybov funkcia SmartLock
odomkne telefón.

Dôveryhodné miesta
Veľmi šikovná funkcia je práve tá na
odomknutie podľa polohy. Nejde o úplne
presnú polohu, ale o kruhovú oblasť s priemerom zhruba 50 metrov. Ideálne použitie
funkcie je doma, v práci alebo kdekoľvek,
kde nemáte potrebu uzamykať telefón.
Opäť platí, že osoba, ktorá ho chce použiť
musí byť len v dosahu perimetra. Nepotrebuje vedieť ďalšie kódy.

Dôveryhodné zariadenie
Toto využijete napríklad vtedy, ak máte
na ruke smart hodinky. Máte telefón
chránený PIN-om, no nechce sa vám ho
stále vyťukávať? Kým budete mať hodinky
v dosahu tejto funkcie, telefón sa odomkne
bez zadania PIN kódu. Pozor si treba
dať na hodinky a telefón položené vedľa
seba na stole. Takto sa telefón odomkne
hocikomu, aj keď pri ňom práve nebudete.
Naopak, nemusíte sa obávať odomknutia,
ak máte hodinky na ruke a ste od telefónu
napríklad dva metre. Spojenie Bluetooth
bude funkčné, no SmartLock už fungovať
nebude. Automatické odomknutie nefungovalo ani v prípade, že sme mali ruku

Ako na to?
Funkcia Smart Lock sa ukáže automaticky
pri spárovaní s kompatibilným zariadením.
Na pridanie vlastnej polohy alebo používania hľadajte funkciu tu: Nastavenia – Zabezpečenie – Smart Lock, (telefóny ASUS)
n
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pripravujeme
VYDAVATEĽ:
SLOVAK TELEKOM, A.S.
ŠÉFREDAKTOR:
ONDREJ MACKO
SPOLUPRACOVALI:
MICHAL REITER
ROMAN KADLEC
MIROSLAV ILLÉŠ
MICHAELA ŠUTKOVÁ
TOMÁŠ BURANSKÝ
XÉNIA RYBÁKOVÁ

NÁJDETE
V PREDAJNIACH
U
SLOVAK TELEKOM
POČAS MARCA

V NASLEDUJÚCOM VYDANÍ
SA BUDEME VENOVAŤ
AJ TÝMTO TÉMAM:

Zabojujte
s jarnou
únavou

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.

Aplikácie
pre hudobníkov

Najlepšie
multimediálne
aplikácie

KDE NÁS NÁJDETE?
w www.topaplikacie.sk

www.facebook.com/topaplikacie
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Píšte cez mobil
jednoducho

Úspešné aplikácie
od Slovákov

APLIKÁCIE
PRE ŠTUDENTOV
vydaj sa na plavbu za zÁchranou
ľudskÉho
mozgu

prvÁ mobilnÁ hra, v ktorej mÔže k aždÝ pomÔcť
vedcom v boji proti demencii. #gameforgood
ZÍSK A J JU ZADARMO NA

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.
TOP APLIKÁCIE
Používateľ aplikácie môže byť spoplatnený za spotrebu dát v súvislosti so stiahnutím aplikácie.
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pozrite sa
na to inak!

robte všetko pohodlne, online
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

