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V

itajte pri najnovšom vydaní magazínu Top Aplikácie. Pripravili
sme pre vás výber užitočných
informácií, pričom naším cieľom
je, aby ste mali tie najlepšie
informácie podané ľahko pochopiteľným
spôsobom. Predovšetkým máme pre vás zaujímavú tému, ktorou je inteligentná domácnosť.
Nie je to nič zložité, ale pritom vám inteligentná domácnosť môže ušetriť peniaze i nervy.
Poznáte ten pocit, že ste po odchode z domu
na dlhší čas nechali zapnutú žehličku a stále
vás to prenasleduje? Alebo by ste boli radi, aby
sa cudzí ľudia len tak nedozvedeli, že ste preč
z domu na základe toho, že je u vás niekoľko
dní po sebe zhasnuté svetlo? To všetko vybaví
inteligentná domácnosť a riešenie, ktoré vám
predstavujeme, nebude pre vás znamenať
vysokú jednorazovú investíciu. Môžete si to
rozdeliť na mesačné splátky. S inteligentnou
domácnosťou sa pritom pozriete cez aplikáciu
k vám domov, či je naozaj všetko v poriadku.
A to aj z druhého konca sveta.
Peknou témou v tomto vydaní Top Aplikácií sú aj aplikácie na zahnanie jarnej únavy.
Ukážeme si, ako vás s aplikáciami bude baviť
pohyb na čerstvom vzduchu, zahráme sa
trochu na schovávačku, pripravíme si chutné
a pritom zdravé jedlá a zacvičíme si tak, aby
ste vyzerali dobre aj v plavkách. To všetko so
starostlivo vybranými aplikáciami pre vás.
V poslednej dobe sa veľa hovorí o bezpečnosti na internete. Teda, aby ste napríklad
neprišli o heslo k internetovému bankovníctvu, prípadne, aby ste sa nestali obeťou
novodobých výpalníkov. Vždy je lepšie sa
účinne chrániť a nástroj, akým je napríklad
popisovaný Magio Internet Security, je
jedným z najlepších riešení. Oplatí sa ho
vyskúšať, istý čas ho pritom môžete používať
zadarmo.
Keď sme už pri názve Magio. Vedeli ste,
že Magio televízia je tu spolu s nami už
10 rokov? Ja osobne si presne spomínam, ako
tento nový typ televízie prišiel na Slovensko a zrazu ste si mohli televízne vysielanie
zastaviť, prípadne pretočiť až k miestu, kde
ste prestali film pozerať, lebo vám práve
prišla návšteva. V tej dobe málokto chápal
celý význam takejto digitálnej televízie, ale

dnes je to už jasné. Sledovanie televízie podľa
toho, ako vám niekto iný pripravil program
už nie je IN, ľudia si chcú vyberať, čo a kedy
chcú pozerať. A sú aj ochotní zaplatiť si niečo
navyše, keď to bude dobrý výber a ešte aj bez
reklamy. Presne o tom je digitálna videopožičovňa. V našom článku sa pozrieme na Magio
TV z historického pohľadu, ale zaujímať nás
bude aj vývoj do budúcna.
Ďalšou populárnou témou sú elektromobily. Dosť veľa sa o tom hovorí a ak by tu
nebolo umelé zadržiavanie vývoja automobilov zo strany krajín, ktoré takpovediac
plávajú na rope, dávno by sme na nich jazdili.
Ekonomickejšie, lacnejšie a pohodlnejšie.
Príchod elektromobilov ale znamená aj nové
rozdávanie kariet medzi bohatými a chudobnými krajinami. My sme si vyskúšali
niekoľko automobilov a treba povedať, že pri
súčasnom stave infraštruktúry na Slovensku
je to čiastočne obmedzujúce, ale ako ďalšie
auto v rodine na každodenné používanie,
povedzme do 50 km, to začína mať význam.
Výborná vec na elektromobiloch je pritom to,
že keď ich máte na nabíjačke v garáži, môžete
si ich dopredu vyhriať alebo vychladiť. Pribudnú tak aj aplikácie na ovládanie auta, aby
ste sa mohli presvedčiť o stave nabitia batérií
a nastaviť príjemné prostredie.
Máme pre vás výber aplikácií na strih
videa, s ktorými si pripravíte dobre vyzerajúce video. Existuje pritom množstvo nástrojov
zadarmo, ktoré niečo takéto dokážu a je fajn
o nich vedieť. Špeciálnou témou sú aj aplikácie pre hudobníkov.
K tomu vám prinášame ešte množstvo
informácií o nových smartfónoch, príslušenstve a doplnkoch. Dozviete sa aj o smartfónoch predstavených v Barcelone na nedávnej
výstave MWC. A nepopisujeme len drahé
vlajkové lode, venujeme sa práve telefónom,
ktoré budú patriť medzi najpredávanejšie na
Slovensku. Príkladom je Samsung Galaxy A3
(2017) alebo Nokia 3310 za 49 eur. V budúcom
vydaní ešte pridáme a predstavíme vám podrobnejšie všetky novinky, ktoré prídu na trh
pred letom. Magazín Top Aplikácie je tu pre
vás úplne zadarmo a nájdete nás v predajniach Telekomu.
Ondrej Macko
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NOVINKY

APLIKÁCIE PRE ŠTUDENTOV

VZKRIESENÁ NOKIA 3310
HVIEZDOU VÝSTAVY
Nokia splnila prianie mnohým fanúšikom
kultovej Nokie 3310 a oživila ju v novom, modernejšom prevedení, no stále s nádychom nostalgie. Nemá Wi-Fi,
podporuje iba 2G siete a ovláda sa pomocou tlačidiel. Displej nie je
dotykový, ale to pri hraní obľúbenej hry Snake prekážať nebude.
Novinkou je, že obrazovka je farebná. Telefón ponúka 2,4-palcový
zaoblený polarizovaný displej, 2 Mpx fotoaparát s LED diódou,
konektor pre slúchadlá, FM rádio a MP3 prehrávač, 16 MB pamäť
a podporu SD kariet do 32 GB. Na jedno nabitie vydrží celý mesiac
v pohotovosti, alebo môžete nonstop telefonovať až 22 hodín.
Vynovená Nokia 3310 bude dostupná v štyroch farbách
s cenou 49 eur.

VYCHÁDZAJÚCA HVIEZDA LG G6
LG G6 je asi najrevolučnejší produkt tejto výstavy. Telo je
kombináciou hliníkovej konštrukcie a skla, displej má neobvyklý pomer strán 2:1. Na zadnej strane je umiestnené tlačidlo zapínania so zabudovaným snímačom odtlačkov prstov
a takisto duálny fotoaparát s klasickým a širokouhlým
objektívom. Oba fotoaparáty majú rozlíšenie 13 Mpx a má aj
optickú stabilizáciu obrazu. Predný fotoaparát má rozlíšenie
5 Mpx a takisto ako hlavný fotoaparát, aj tento umožňuje
fotiť v štandardnom a širokouhlom režime. LG G6 poháňa
procesor Snapdragon 821. Telefón sa takisto chváli štandardom IP68, je odolný voči vode a prachu.

HUAWEI P10 A P10 PLUS
S DOKONALOU OPTIKOU
Huawei priniesol dva modely – Huawei P10
a Huawei P10 Plus, ktoré sa odlišujú veľkosťou uhlopriečky. Huawei P10 Plus disponuje
5,5-palcovým IPS-NEO QHD displejom a menší
Huawei P10 má 5,1-palcový displej. Oba telefóny
sa môžu pochváliť kvalitným spracovaním.
Kovové šasi, zaoblený rám a snímač odtlačkov
prstov priamo pod displejom. Telefóny majú aj
špeciálnu povrchovú úpravu, ktorá je odolná voči škrabancom a nečistotám. Novinky
disponujú špičkovým duálnym fotoaparátom,
ktorý dostal výrazné vylepšenia, obrovským
vylepšením je optická stabilizácia fotoaparátu.
Nechýba ani nahrávanie 4K videa.
Cena by sa mala pohybovať od 599 eur za
Huawei P10 a 799 eur za Huawei P10 Plus.
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SONY XPERIA XZ
PREMIUM – VŠETKO
BEZ KOMPROMISOV
Sony ukázalo vlajkovú
loď a Xperia XZ Premium
kombinuje dizajn smartfónu
Xperia XZ s vylepšenými parametrami. Výrobca nerobil
žiadne kompromisy a telefón
obsahuje to najlepšie, čo je
aktuálne dostupné na trhu.
Základom je 5,5-palcový
displej s rozlíšením 4K a podporou HDR. Kompatibilný
obsah si môžete streamovať
napr. zo služby Amazon
Video. Xperiu XZ Premium
poháňa procesor Snapdragon 835, ktorý okrem špičkového výkonu podporuje aj
pripojenie do mobilných sietí
rýchlosťou až 1 Gbps.
Vo výbave nájdete aj
4 GB RAM, 64 GB úložisko
a podporu microSD kariet.
Telefón má snímač odtlačkov
prstov, certifikáciu IP68 pre
odolnosť voči vode a prachu a batériu s kapacitou
3230 mAh. Netradičný je tu
fotoaparát, ktorý umožňuje
nahrávať videá pri 960 fps
v rozlíšení 720p a z nich
potom vyhotoviť spomalené
videá.
Výrobca zatiaľ neoznámil
oficiálnu cenu ani dostupnosť telefónu na trhu.

Najnovšie smartfóny,
ktoré ovládnu trh
MOTO G5 A MOTO G5 PLUS
SÚ CENOVÉ HITY

AJ TENTO ROK
APLIKÁCIE
PRE ŠTUDENTOV
VÝST
AVU MWC ZAPLAVILI
NAJNOVŠIE TELEFÓNY
OD
VŠETKÝCH VÝROBCOV
.
PREDSTAVUJEME VÁM
TIE,
KTORÉ ZAŽILI NAJVÄČŠ
Í ÚSPECH
NA TEJTO VÝSTAVE
MOBILNÝCH TELEFÓNO
V.

Základný model Moto G5 ponúkne 5-palcový displej s procesorom
Snapdragon 430. Má odnímateľnú batériu s nabíjaním Rapid
charging a 13 Mpx zadný fotoaparát. Nechýba snímač odtlačkov
prstov na prednej strane telefónu a odolnosť voči vode. Moto G5
Plus má vo výbave 5,2-palcový displej a procesor Snapdragon
625. Telefón obsahuje 3000 mAh batériu s rýchlym nabíjaním
TurboPower a 12 Mpx zadný fotoaparát. Aj v tomto prípade
je telefón vybavený predným snímačom odtlačkov prstov
a odolnosťou voči vode. Bonusom je NFC modul, ktorý základná G5-ka neponúka. Oba telefóny majú Android 7.0 s funkciou
Google Asistent a slot na microSD kartu s kapacitou až do 128 GB.
Oba telefóny majú celokovové telo a snímač odtlačkov prstov, ktorý podporuje pohybové gestá a taktiež funguje aj ako tlačidlo domov.
Lenovo Moto G5 bude mať cenovku od 199 eur
a Lenovo Moto G5 Plus od 279 eur.

ROZŽIARENÝ ALCATEL A5 (LED)
Alcatel predstavil telefón A5 (LED), ktorý môže byť vybavený
netradičným zadným povrchom. Ten je totiž aktívny a zadná
strana telefónu pomocou zabudovaných LED svetiel indikuje
došlú správu na Facebooku, Whatsapp a podobných aplikáciách.
Farebnosť svetiel sa dá prispôsobiť, napr. po príchode správy na
Facebook sa môžu svetlá rozsvietiť v podobe písmena F. Samotný
telefón obsahuje 5,2-palcový HD displej, vo výbave je 8-jadrový procesor a 2 GB RAM. Predná kamera má rozlíšenie 5 Mpx
a disponuje aj bleskom. Aj pri zadnej kamere je dvojtónový blesk,
rozlíšenie kamery je 8 Mpx. Na realizáciu selfie môžete použiť
špeciálne selfie efekty vrátane kreatívnych možností.
Cena tohto telefónu je 199 eur a na konci marca
sa začne predávať aj na Slovensku.

COOLPAD S1 – ELEGANTNÉ
VYHOTOVENIE ZA VÝHODNÚ CENU
Coolpad robí elegantné telefóny určené pre mladšiu generáciu. Novinkou výstavy MWC bol model Coolpad S1, ktorý
je vybavený procesorom Snapdragon 821, je tu až 6 GB RAM
a podpora zvuku AKG (súčasť Harman Kardon). Vo výbave
dostáva používateľ AKG slúchadlá, prepojovací adaptér
USB-C – jack, napájací adaptér a telefón. Na slovenský trh
príde model v čiernom vyhotovení. Celkové vyhotovenie pripomína iPhone, potvrdzujeme, že pocit z držania tohto telefónu je veľmi dobrý. Na 4070 mAh batériu vydrží dva dni, jej
rýchle nabíjanie trvá menej ako hodinu. Full HD displej má
uhlopriečku 5,5 palca. Zadná kamera má rozlíšenie 16 Mpx.
Cena telefónu je 369 eur pre model so 64 GB priestorom,
469 eur pre edíciu so 128 GB.

BLACKBERRY
KEYONE
– KLÁVESNICA
,,
JE „IN
Telefón s novým
názvom BlackBerry
KeyOne má inteligentnú klávesnicu,
na ktorej rýchlym
prechádzaním prsta
môžete aktivovať špeciálne gestá, tak ako to
poznáte z touchpadu
na notebookoch. Výhodné sú aj klávesové
skratky na aplikácie
a snímač odtlačkov prstov, ktorý je
decentne zabudovaný
do medzerníka. Beží
na systéme Android
7. 1. 1 a má 4,5-palcový displej. Batéria
s 3505 mAh sľubuje
výdrž telefónu počas
celého dňa a nabíjať
sa dá pomocou Quick
Charge 3.0 cez USB-C
port. Zadný fotoaparát
má 12 a predný 8 Mpx.
Novinka sa bude snažiť zaujať aj pridanou
hodnotou vo forme
špeciálneho softvéru.
Odporúčaná cena
pre náš región je
599 eur.
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MAGENTA SMARTHOME

Telekom Magenta
SmartHome
VYTVORTE SI INTELIGENTNÚ DOMÁCNOSŤ
Viete, čo je to inteligentná
domácnosť? Ide o súbor zariadení
a senzorov, ktoré dodajú vášmu
domu alebo bytu extra inteligenciu.
V preklade to znamená, že bude váš
domov lepšie zabezpečený a takisto
ponúkne lepší komfort bývania.

Poskladajte si
inteligentnú
domácnosť na mieru
Technológie inteligentnej
domácnosti nie sú na trhu
novinkou. Ide však o pomerne komplexnú tému, a preto
ju treba podrobne vysvetliť.
Lepšie potom pochopíme,
aký prínos prináša.
Základom inteligentnej domácnosti Magenta
SmartHome sú zariadenia
a senzory. Každý z produktov ponúka špecifické
funkcie a nemusíte používať
všetky z nich. Kúpite si iba
tie, ktoré sa vám hodia a reálne ich využijete. Inštalácia
zariadení a senzorov je rýchla a jednoduchá. V priebehu
pár minút ju zvládnu aj
používatelia so základnými
znalosťami. A s výnimkou inštalácie dymového
senzora nemusíte použiť ani
skrutkovač.
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Dverový senzor – Tento
senzor dokáže rozpoznať,
či sú dvere alebo okno
otvorené alebo zatvorené.
Inštalácia je jednoduchá.
Senzor obsahuje dva
komponenty, ktoré môžete
prilepiť na stenu, dvere
alebo zárubňu, prípadne ich
môžete aj navŕtať. Ale nie
je to nutnosť, vystačíte si aj
s obojstrannou páskou. Jedinou podmienkou je, aby boli
obe časti od seba vzdialené
menej ako 2,5 cm.
Pohybový senzor – Táto
malá krabička s pohybovým
senzorom dokáže zaznamenať pohyb. Senzor je možné
položiť na pevný povrch
alebo stôl a používať ho bez
akejkoľvek inštalácie. Prípadne ho môžete pomocou
obojstrannej pásky pripevniť na stenu.
Dymový senzor – Dymový senzor je potrebné
pripevniť na strop, vo
vzdialenosti minimálne

ROMAN KADLEC

Senzor pohybu je malé
zariadenie, ktoré jednoducho
prilepíte na stenu alebo
necháte položené na
pevnom povrchu

MAGENTA SMARTHOME

60 centimetrov od okolitých
stien. Zariadenie dokáže
rozpoznať dym a upozorní naň
používateľa.
Inteligentná zásuvka –
Inteligentnú zásuvku môžete
používať bez nutnosti akejkoľvek inštalácie. Stačí ju pripojiť
k niektorej zo zásuviek vo
vašej domácnosti ako bežný
adaptér. Následne môžete k inteligentnej zásuvke pripojiť
spotrebič a kontrolovať jeho
spotrebu, či zapínať / vypínať inteligentnú zásuvku na
diaľku.

Interiérová kamera – Kamera umožňuje vzdialenú kontrolu, či je vo vašej domácnosti
všetko v poriadku. Kamera
prenáša obraz aj zvuk. Takisto
dokáže zaznamenať pohyb
a v prípade potreby ukladať
nahrávky do cloudu alebo na
microSD kartu. Môžete si napr.
nastaviť, aby sa uložilo krátke
video, keď kamera zaznamená
nejaký pohyb. Je to užitočné
v prípade, že nie ste doma.
Osvetlenie Philips Hue –
V ponuke svietidiel Philips Hue
sú žiarovky, prenosné lampy
alebo LED pás, ktoré dodajú
vašej domácnosti špecifickú
atmosféru. Osvetlenie môžete
regulovať cez mobilnú aplikáciu a okrem intenzity
svetla si nastavíte aj
zafarbenie.

SmartHome centrála sa stará o riadenie celej inteligentnej
domácnosti

INTELIGENTNÝ DOMOV SI
JEDNODUCHO VYTVORÍTE
POMOCOU DOMÁCEJ CENTRÁLY,
SENZOROV A SOFTVÉROVEJ
APLIKÁCIE. INŠTALÁCIOU
A PRIPOJENÍM VÁS PREVEDIE
PRAKTICKÁ APLIKÁCIA, KTOROU
BUDETE SVOJU DOMÁCNOSŤ
OVLÁDAŤ.

Wi-Fi. Táto centrála následne
umožní pripojenie jednotlivých senzorov a zariadení do
vašej inteligentnej domácnosti.
Aplikácia zrozumiteľne vysvetlí, ako pridať nové zariadenie
do inteligentnej domácnosti,
takže tento proces zvládne
prakticky ktokoľvek, kto vie
ovládať smartfón. Aplikácia
takisto umožňuje vzájomnú
komunikáciu medzi všetkými
pripojenými zariadeniami
a senzormi na jednom mieste.
Práve v tom spočíva hlavná výhoda inteligentnej domácnosti
Magenta SmartHome.

Toto je zoznam aktuálne
dostupných zariadení, ktoré
Telekom ponúka pre inteligentnú domácnosť Magenta
SmartHome. Portfólio dostupných produktov a senzorov
sa bude postupne rozširovať
a pribudnú nové funkcie. Časom sa môžu v ponuke objaviť
napr. senzory, ktoré merajú
intenzitu okolitého osvetlenia
alebo kontrolujú žalúzie.

Kontrolujte a ovládajte
domácnosť cez mobilnú
aplikáciu
Základom inteligentnej domácnosti od Telekomu je tzv.
SmartHome centrála, ktorú
musíte pripojiť do elektrickej
siete a do domácej lokálnej
siete – prostredníctvom LAN
kábla alebo bezdrôtovo cez

Domácnosť máte pod
kontrolou cez mobilnú
aplikáciu

TOP APLIKÁCIE
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MAGENTA SMARTHOME

Senzory, inteligentné osvetlenie alebo interiérová kamera
totiž nepredstavujú v jadre nič
nové a produkty tohto typu sú
na trhu dostupné už dávnejšie.
Ak by ste si každé zariadenie
kúpili samostatne v obchode,
potrebovali by ste viacero
aplikácií a pravdepodobne aj
viacero riadiacich centrál. Jednotlivé senzory a zariadenia
by takisto nedokázali medzi
sebou komunikovať a nevyužili by ste skutočný potenciál,
ktorý inteligentná domácnosť
ponúka.
Čaro inteligentnej domácnosti Magenta SmartHome
spočíva práve v tom, že všetky
zariadenia sú navzájom prepojené a môžete ich ovládať
a kontrolovať pomocou jedinej
mobilnej aplikácie. S tým
súvisí aj extra funkcionalita,
ktorú môžete využívať vďaka
prepojeniu všetkých komponentov SmartHome.

DETAILNE

TOP APLIKÁCIE

Mobilná aplikácia Magenta
SmartHome je intuitívna
a s prehľadným používateľským rozhraním. Úvodná obrazovka obsahuje informáciu
o tom, či ste doma alebo preč.
Stav môžete prepínať manuálne, ale takisto sa dá nastaviť,
aby sa inteligentná domácnosť
automaticky prepla do režimu
Doma, keď sa váš smartfón
objaví vo vzdialenosti napr.
do 100 metrov od riadiacej
jednotky. Stavy Doma a Preč
nie sú len kozmetickým nastavením, ale ovplyvňujú aj ďalšie
funkcie v rámci inteligentnej
domácnosti, ako je napr.
nastavenie alarmu – aplikácia
vás upozorní notifikáciou
na smartfón alebo funkcia
Simulácia pobytu, ktorá vo
vašej neprítomnosti rozsvieti
a zhasne svetlá v určitých
časových intervaloch. Tak, aby
to vyzeralo, že ste doma.

Pomocou mobilnej aplikácie
si môžete skontrolovať stav
jednotlivých senzorov (žiaden
pohyb / zistený pohyb, otvorené / zatvorené dvere atď.),
aktuálnu teplotu v miestnostiach, kde sú senzory umiestnené alebo zapnúť / vypnúť
inteligentné zásuvky a nastavovať osvetlenie Philips Hue.
Aplikácia vám povie aj údaj
o aktuálnej a celkovej spotrebe
inteligentnej zásuvky, informuje o predpovedi počasia
a všetky dôležité upozornenia
sú vždy poruke. Alebo na ruke.
Aplikáciu Magenta SmartHome môžete totiž používať aj
na inteligentných hodinkách
Samsung Gear S/S2 (pre S3
bude dostupná čoskoro)
a Apple Watch.

Čaro inteligencie
Ovládanie domácnosti
pomocou mobilnej aplikácie je praktické, avšak
skutočné čaro inteligencie
spočíva v tom, ako vaša

inteligentná domácnosť
funguje bez nutnosti vášho
zásahu. Posielanie upozornení,
ak sa zaznamená neočakávaný
pohyb alebo dym, či sa otvoria
dvere alebo okno, je výborná
vec, avšak tam to zďaleka
nekončí.
Pomocou mobilnej aplikácie
si totiž môžete jednoducho
naprogramovať váš domov,
aby sa správal tak, ako vy
chcete. Majú sa ráno o 7.00
hod. so zvonením budíka
zapnúť svetlá s farbou, ktorá
pripomína vychádzajúce slnko
a inteligentná zásuvka s pripojeným rádiom? Nie je problém,
za minútu máte vytvorené

SLUŽBA MAGENTA
NÚKA UŽ
SMARTHOME PO
LÍKU
M
V ZÁKLADNO BA
ŠHO
VÁ
IE
ZABEZPEČEN
ÍMI
LŠ
ĎA
DOMOVA. S
UJETE
IR
ZŠ
RO
ZARIADENIAMI
CIU
EN
LIG
TE
FUNKCIE A IN
I.
ST
NO
ÁC
VAŠEJ DOM

Mobilná aplikácia Magenta SmartHome

Domovská obrazovka
aplikácie obsahuje všetky potrebné informácie
a možnosť jednoducho
zmeniť vašu prítomnosť
v domácnosti
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Domácnosť vždy
vo vrecku alebo aj
na zápästí

Pridávanie nových
zariadení je jednoduché. Procesom prevedie
aplikácia, ktorá poradí,
čo robiť

Pomocou aplikácie môžete jednoducho ovládať
zariadenia a kontrolovať senzory. Všetko je
prehľadne rozdelené do
jednotlivých miestností
vášho domu, ako si to
nastavíte

Automatické vypnutie
zásuviek a svetiel v noci
a ich zapnutie ráno? Nie
je problém, pomocou
aplikácie si vytvoríte
množstvo scenárov, ktoré
vašu inteligentnú domácnosť zautomatizujú

Nie ste doma? Nastavte
si poplašný systém,
ktorý pošle upozornenie priamo do vášho
smartfónu

MAGENTA SMARTHOME

Inteligentnú domácnosť si
poskladáte sami na mieru.
Stačí si vybrať, čo chcete
používať

V sekcii Správy máte
uvedené všetky dôležité
správy pekne pokope

pravidlo, ktoré sa odteraz bude
aplikovať vždy o 7.00 hod.
ráno. Pravidlo stačí vytvoriť
raz a ďalej sa o nič nestaráte. Samozrejme ho môžete
upravovať, vypnúť a zapnúť
podľa potreby alebo nastaviť
výnimky.
Rovnako si môžete nastaviť, aby sa v noci zaplo
tlmené svetlo na chodbe, keď
potrebujete ísť na wc – pre
tento účel využijete kombináciu inteligentných svietidiel
a senzoru pohybu. Možností,
ako automatizovať vašu domácnosť je neúrekom a priamo
v aplikácii Magenta SmartHome nájdete viacero tipov, ktoré
môžete hneď použiť alebo ich
prispôsobiť pre vaše potreby.
Nastavíte si automatické
vypínanie / zapínanie svetiel
a inteligentných zásuviek na
základe aktuálneho času, ale
aj za použitia ďalších premenných, ako sú senzory alebo iné
aktívne zariadenia.

Pomocou funkcie Scenáre
môžete automatizovať
celú vašu inteligentnú
domácnosť

Cenovo dostupná
Inteligentná domácnosť je vďaka službe Magenta SmartHome cenovo dostupná a prispôsobiteľná. Kúpite si totiž iba tie
zariadenia, ktoré naozaj chcete
využívať a potrebujete ich.
Takisto za ne nemusíte platiť
plnú sumu v hotovosti, môžete
ich splácať vo forme mesačných poplatkov.

Základom inteligentnej domácnosti Magenta SmartHome je základný balík za cenu
10,99 eura mesačne. Tento balík
obsahuje samotnú službu,
SmartHome centrálu, dverový
senzor, pohybový senzor
a mobilnú aplikáciu. Základný
balík je výborným riešením
pre základné zabezpečenie
vašej domácnosti. Počas vašej
neprítomnosti totiž môžete
kontrolovať, či niekto otvoril
dvere, ktoré by mali byť zatvorené a zamknuté alebo sa
pohybuje po vašej domácnosti.
K službe si však môžete
priamo v Telekome objednať aj
inteligentné zásuvky, dymový
senzor, interiérové kamery
alebo inteligentné osvetlenie
Philips Hue. Jednotlivé ceny
zariadení nájdete aj na webovej stránke www.telekom.sk/
smarthome, pomocou ktorej
si môžete službu rovno aj
objednať. K centrále je možné
pripojiť až 256 zariadení a senzorov, takže v tomto smere vás
Magenta SmartHome určite
nebude obmedzovať. 

TOP APLIKÁCIE
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10 ROKOV MAGIO TV

ROMAN KADLEC

10
ROKOV

Magio TV oslavuje

A NEUSTÁLE PRINÁŠA INOVÁCIE A EXKLUZÍVNY OBSAH
POZNÁTE TELEVÍZIU
MAGIO TV? JE
DOSTUPNÁ CEZ
INTERNET ALEBO
SATELIT A NEDÁVNO
OSLÁVILA 10
ROKOV. MAGIO TV
DNES POUŽÍVA
VIAC AKO 500-TISÍC
DOMÁCNOSTÍ A IDE
O NAJŽIADANEJŠIU
TELEVÍZNU SLUŽBU
NA SLOVENSKU.
A NIE NÁHODOU.
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agio TV funguje na
Slovensku od 29. decembra 2006. Služba bola
pôvodne dostupná cez internet
vo forme IPTV a do slovenských
domácností priniesla nečakanú
revolúciu tzv. nelineárnej televízie.

V roku 2006 sme totiž televízne
vysielanie sledovali takým spôsobom, že sme sa prispôsobovali TV
programu (tzv. lineárne sledovanie televízie), pričom niektorí
z nás si nahrávali TV relácie alebo
filmy na externý videorekordér.

Magio TV prišla na trh
s inovatívnym programovým
sprievodcom, ktorý obsahoval
podrobný TV program a možnosť pozastaviť prehrávanie, či
nahrať TV vysielanie priamo na
set-top box. V roku 2011 priniesla
Magio TV skutočne revolučnú
službu TV archív a funkciu
spustenie programu od začiatku. Tieto dve novinky zmenili
spôsob, akým sledujeme TV
vysielanie. Už sme sa nemuseli
prispôsobovať TV programu, ale
vytvárali sme si vlastný program
a sledovali sme TV relácie, ktoré
sme chceli a kedy sme chceli. Od
roku 2010 môžete sledovať Magio
TV cez satelit, od roku 2012 aj cez
mobilné zariadenia. Dnes všetky
verzie Magio TV obsahujú aj

10 ROKOV MAGIO TV

spomínaný TV archív, pričom
najaktívnejší používatelia si
mesačne pozrú z archívu viac
ako 500 položiek.
Telekom však ani po 10
rokoch poskytovania služby
neprestáva inovovať a na trh
prináša viaceré inovácie, vrátane nového prenosného boxu
Magio GO TV Box.

Základ úspechu?
Funkcie a exkluzívny
obsah
Magio TV dnes využíva viac
ako 538-tisíc zákazníkov
a každý tretí Slovák zvažuje, že
by si v prípade kúpy novej TV
služby zvolil práve Magio TV.
Dôvodov je niekoľko, avšak tie
najdôležitejšie sú funkcie, výborný používateľský zážitok
a exkluzívny obsah, ktorý
nenájdete v ponuke iných TV
služieb.
Funkcie služby Magio TV už
dnes nie sú natoľko revolučné, ako tomu bolo pred pár
rokmi v dobe ich spustenia.
Medzičasom ich však Telekom
vylepšil a dnes ponúkajú výborný používateľský zážitok.
Používatelia si obľúbili pekné
a intuitívne používateľské
rozhranie, rýchle prepínanie
a rýchle reakcie set-top boxu,
ako aj možnosť pozastaviť TV
vysielanie a kedykoľvek ho
pretočiť. Čerešničkou na torte

Magio TV má lákavý exkluzívny
obsah. Digi Sport a Ťuki TV
nikde inde nenájdete
je bohatý TV archív, vďaka
ktorému si pozriete aj pred týždňom odvysielané TV relácie
a filmy a videopožičovňa, ktorá
zabaví, keď v ponuke TV kanálov nie je nič atraktívne.
Veľkým lákadlom je takisto
exkluzívny obsah. Magio TV
vďaka TV kanálom Digi Sport
ponúka exkluzívne živé prenosy z Ligy Majstrov, anglickej

MAGIO TV
V ČÍSLACH:
• 538-TISÍC
TV zákazníkov

• 2,5 MILIARDY
hodín sledovania
televízie

• Magio začínalo so 49
V roku 2008 ste mohli na Magio TV prvýkrát sledovať letné
olympijské hry v HD rozlíšení. Pred rokom to bolo už v 4K rozlíšení
Premier League a španielskej
La Ligy. Každý fanúšik športu
si jednoducho spočíta, že
najlepší futbal nájde práve
v ponuke Magio TV. A na svoje
si prídu aj najmenší, vďaka
detskému TV kanálu Ťuki TV.
Jeho veľkou výhodou v porovnaní s ostatnými detskými
TV kanálmi je, že je navrhnutý
špeciálne pre slovenské deti.
Nie je náhoda, že len v roku
2016 napozerali zákazníci
Magia až 11 miliónov hodín
športového obsahu na kanáloch DIGI Sport a 5,7 milióna
hodín rozprávok na detskom
kanáli Ťuki TV.

HD obsah
samozrejmosťou
Magio TV spĺňa požiadavky
aj náročných divákov, pre ktorých je obsah v HD rozlíšení
nutnosťou. Obsah vo vysokom
rozlíšení sa v Magiu prvýkrát
objavil už pred 10 rokmi, v roku
2007. Do ponuky Magio Videopožičovne vtedy pribudol film
Kliatba bratov Grimmovcov
v HD.
Prvý kanál v HD prišiel
o rok neskôr a diváci mohli vo
vysokom rozlíšení sledovať
prenosy z LOH v Pekingu.
Dnes je HD štandardom. V ponuke IPTV je už 46 kanálov vo
vysokom rozlíšení, pričom ich
počet ďalej rastie a Telekom
začína experimentovať aj s Ultra HD kvalitou. Minulý rok
ponúkol športovým fanúšikom
možnosť vychutnať si pohľad
na športové výkony na LOH
v Riu aj v 4K UHD kvalite.

Mobilná televízia
zadarmo
Telekom myslí aj na moderných používateľov, ktorí chcú
sledovať televízne vysielanie
kdekoľvek. Služba Magio GO
je dostupná pre smartfóny
a tablety so systémom iOS
a Android a takisto aj pre počítače. Televíziu si pozriete aj
cez webový prehliadač, pričom
Telekom aktuálne vyvíja nový
doplnok pre prehliadač Google
Chrome, ktorý zlepší celkový
používateľský zážitok z používania Magio GO na počítačoch.
Služba Magio GO je pre zákazníkov Magio TV dostupná
zadarmo. Celkovo ponúka až
50 TV kanálov, pričom zákazníci Magio TV môžu pozerať
tie kanály, ktoré sú dostupné
v službe Magio GO a zákazník
ich má v rámci Magio TV pred-

TV kanálmi, dnes má

211 KANÁLOV

• Popularita TV archívu
rastie, najaktívnejší
používatelia si mesačne
pozrú viac ako

500 POLOŽIEK
z archívu

• 11 MILIÓNOV

hodín sledovania športu
na kanáloch Digi Sport
v roku 2016

• 5,7 MILIÓNA

napozeraných rozprávok
na Ťuki TV v roku 2016

• 3,2 MILIÓNA

hodín sledovania erotiky
v roku 2016

• Viac ako
300-TISÍC

vypožičaných titulov pre
dospelých za 10 rokov

Magio GO
je výborná
služba na
sledovanie
TV
vysielania
v mobile či
tablete. Pre
zákazníkov
Magio TV
je dostupná
zadarmo

TOP APLIKÁCIE
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10 ROKOV MAGIO TV

MAGIO TV
V PRIEBEHU
10 ROKOV
• 2006

Magio IPTV prichádza na
slovenský trh

• 2007

Magio TV môžete
sledovať na 2 televíznych
obrazovkách, programy
sú vo formáte 16:9 a vo
videopožičovni sa
objavuje HD obsah

• 2008

Magio TV je možné
sledovať na celkovo 4 TV
obrazovkách súbežne,
štartuje prvý HD
program

• 2009

Štartuje Magio Infokanál

• 2010

Magio TV si vďaka novej
službe Magio Sat pozriete
aj cez satelit

• 2011

Spustenie revolučnej
funkcie TV Archív

• 2012

Prichádza mobilná TV
Magio GO

• 2013

Akvizícia DIGI
Slovakia a zaradenie
TV kanálov DIGI
Sport s exkluzívnym
športovým obsahom

• 2014

Nové družice pre Magio
Sat

• 2015

Spustenie Magio TV
Biznis, štart detského
Ťuki TV a získanie práv
na La Ligu

• 2016

Prvé vysielanie v 4K
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platené. TV archív, možnosť
vytvárať si nahrávky a praktické prepojenie so set-top boxom
nechýba, takže aplikácia ponúka pokročilé funkcie a pekný,
intuitívny dizajn a používateľské rozhranie.
Pokiaľ Magio TV nepoužívate, avšak aplikácia Magio
GO vás zaujala, môžete si
ju objednať aj samostatne.
K dispozícii je základný balík
za 3,99 eura mesačne s 10 TV
kanálmi, avšak odporúčame zvážiť službu Magio GO
Premium, ktorá stojí 5,99 eura
mesačne a obsahuje 50 TV
kanálov, vrátane exkluzívnych
Digi Sportov a Ťuki TV. TV
archív a praktické funkcie, ako
je pretáčanie a programový
sprievodca, sú v cene.

Novinka pre rok 2017:
Magio GO TV Box
Mobilná televízia Magio GO
sa dočkala tento rok významnej novinky. Telekom začal
predávať prenosný set-top
box Magio GO TV Box, ktorý
funguje ako doplnok k službe
Magio GO. Vďaka Magio GO
TV Boxu tak môžete mobilnú
televíziu Magio GO sledovať
nielen na smartfónoch a tabletoch, ale pohodlne aj na veľkej
TV obrazovke.
Magio GO TV Box sa predáva za jednorazový poplatok
69,99 eura. Mesačne zaň nič neplatíte, avšak pre jeho používanie je potrebné mať aktívnu
službu Magio GO. Alebo si ho
môžete kúpiť len za 1 € k Magio
Televízii, Magio Internetu

Magio GO TV Box poteší upraveným rozhraním služby Magio
GO, ktoré je v tomto prípade prispôsobené pre veľké nedotykové
obrazovky
Vďaka tomu ide o ideálny
druhý set-top box do domácnosti, ktorý môžete vďaka
MAGIO TV
malým rozmerom jednoducho
ŠTARTOVALA SO
prenášať na chatu či internát
ZÁKLADNÝM BALÍČKOM
a dopriať si tak Magio na
S 11 TV KANÁLMI
veľkej obrazovke
A CENOVKOU
kdekoľvek, kde
387 SK
je k dispozícii
televízor
MAGIO TV
s HDMI
PO 10 ROKOCH:
portom
CELKOVÝ ČAS SL
EDOVANIA
a pripojenie
TV PREKONAL HR
alebo Pevnej
do internetu.
ANICU
2,5 MILIARDY HO
linke. KrabičMagio
DÍN
ku pripojíte
GO TV Box
k televíznej
v porovnaní
obrazovke alebo
s mobilnou
k inému zobrazoaplikáciou pre
vaciemu zariadeniu cez
smartfóny a tablety
HDMI kábel, do elektrickej
prináša aj kompletne zmenené
siete a do internetu a môžete
používateľské rozhranie, ktoré
začať sledovať TV. Magio GO
je prispôsobené pre potreby
TV Box umožňuje bezdrôtové
veľkej nedotykovej obrazovky
aj káblové pripojenie do intera výrazne pripomína rozhranie
netu, pričom môžete použiť
klasického Magio TV set-top
akéhokoľvek poskytovateľa
boxu. Ovládanie prostrednícinternetu, nielen Telekom.
tvom priloženého diaľkového ovládača je vďaka tomu
pohodlné a intuitívne. To je aj
Magio GO TV Box je
hlavná výhoda tohto riešenia.
malý, ľahko prenosný
a využijete ho všade,
Oslavujte počas
kde je pripojenie
celého roka
do internetu
Telekom oslávi 10 rokov služby
Magio TV darčekmi. Pre 10
najvernejších zákazníkov
pripravil televízory a ostatní
zákazníci sa môžu počas celého tohto roka tešiť na súťaže
a prekvapenia vo videopožičovni. 

REPORTÁŽ CES

CES Las Vegas
Stretnutie
s budúcnosťou

ONDREJ MACKO

Výstava CES v Las Vegas je najväčšou
výstavou spotrebnej elektroniky na svete.
Je to príležitosť, aby firmy predstavili svetu
produkty, ktoré sa objavia na trhu niekedy
do polovice tohto roka. Najvýznamnejšie
firmy sa tak zídu v meste hriechu a súťažia,
kto predstaví skôr a lepšie produkty
a viac ohúri návštevníkov. My sa spolu
pozrieme na tie najdôležitejšie produkty
z oblasti smartfónov, mobilných zariadení
a príslušenstva, ale aj televízorov, ktoré sa
predstavili na tejto výstave. V Las Vegas
sme boli osobne, aby sme vám mohli priniesť
autentické dojmy z tejto výstavy.

TOP APLIKÁCIE
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ACER ASPIRE V 15 NITRO BLACK EDITION
ELEGANTNÝ NOTEBOOK URČENÝ AJ PRE HRY
Acer Aspire V 15 Nitro Black Edition ukazuje, kam sa posúva
súčasný trh s mobilnými počítačmi. Je to skôr herný notebook,
ktorý si však môže dovoliť skoro každý používateľ. Má úplnú
portovú výbavu, pritom je tenký a ak si chcete zahrať najnovšie
hry, nebude to problém. Na dosiahnutie vysokého výkonu je
pod hliníkovým krytom siedma generácia procesorov Intel
Core a grafická karta NVIDIA GeForce GTX 1060 so 6 GB grafickej pamäte. Aj systémovej pamäte je dosť – 16 GB sa dá rozšíriť
na 32 GB a pevný disk môže mať kapacitu až 2 TB. Navyše si
môžete vybrať z dvoch rozmerov uhlopriečky tohto notebooku.
Okrem rozmeru 15,6 palcov to bude aj jeho 17,3-palcová verzia,
displej je pritom vždy typu IPS.
Cenovka začína na sume 1299 eur.

Takto si
Honor
predstavuje
vyhotovenie
strednej
triedy
smartfónov

Acer Asprite
ack
V 15 Nitro Bl
bí veľmi
so
pô
n
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it
Ed
vo vnútri
elegantne a
kon
vý
r
pe
su
je

HONOR 6X
SMARTFÓN STREDNEJ TRIEDY S PREKVAPENÍM
Na toto sa oplatilo počkať. Honor predstavil smartfón v cene
strednej triedy, ktorý sa funkciami blíži k vyššej triede. Veď posúďte
sami – kovové telo a 5,5“ Full HD displej so zaoblenými rohmi,
osemjadrový procesor Kirin 655 od Huawei, k tomu 3 GB pamäť
a 32 GB pamäte pre používateľa. Celodennú výdrž telefónu sľubuje
batéria s kapacitou 3340 mAh. Ale je tu aj duálny fotoaparát s kombinovaným rozlíšením 12 Mpx a 2 Mpx. Vďaka druhému objektívu
budete môcť meniť hĺbku ostrosti v záberoch.
Odhadovaná cena na našom trhu je 250 eur.

ASUS ZENFONE 3 ZOOM
AK JE FOTOGRAFOVANIE VÁŠŇOU
Tento telefón je určený na fotografovanie
a pritom je vybavený batériou s kapacitou až
5000 mAh. Displej tohto telefónu je 5,5-palcový a hrúbka kovového tela je len 7,9 mm. Aj
ZenFone 3 Zoom využíva systém duálneho
fotoaparátu, ktorý obsahuje dva plnohodnotné 12 Mpx senzory. Jeden z nich má clonu f/1.7
a 25 mm širokouhlý objektív. Druhý senzor
využíva 59 mm objektív, vďaka čomu sa môžete
okamžite prepnúť na 2,3-násobný optický zoom,
ktorý je vhodný na fotenie portrétov a vzdialených objektov. ZenFone 3 Zoom veľmi rýchlo
zaostruje a poradí si aj v noci a v slabých svetelných podmienkach. ZenFone 3 Zoom takisto
funguje aj ako powerbanka na rýchle nabíjanie
ostatných zariadení.
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ASUS pripravil Zenfone 3 Zoom ako nástroj
na kvalitné fotografovanie za všetkých podmienok

REPORTÁŽ CES

PROJECT ALLOY
REVOLUČNÉ OKULIARE
PRE VIRTUÁLNU REALITU
Intel v Las Vegas ukazoval aj svoje
okuliare Project Alloy. Ide o platformu pre VR, ktorá by mohla osloviť aj
masy. Okuliare totiž k svojmu fungovaniu nepotrebujú žiadne káble ani
počítač. Okrem VR v sebe integrujú
aj technológiu rozšírenej reality Intel
RealSense.
Po tom ako si tieto okuliare nasadíte na hlavu, začnú sa skutočné
objekty okolo vás meniť. Na ich mieste
sa začnú objavovať virtuálne objekty
a v poslednom kroku zmiznú aj steny
miestnosti a objaví sa plnohodnotné
herné prostredie. Tu si môžete zahrať
hru pomocou pohybového ovládača.

Prezident firmy
Intel predstavuje, ako
sa dá robiť virtuálna
realita bez káblov a bez
smartfónu/počítača

HUAWEI MATE 9
MATE 9 S MODIFIKÁCIOU PRE USA

Huawei
Mate 9 bude
v USA podporovať
aj virtuálnu
realitu od Google
a rozumieť
hlasovým povelom

Tento telefón už bol predstavený v Európe, ale na americkej pôde
sa objavil s novou výbavou. Model určený pre USA totiž podporuje
služby Amazon Alexa aj Google Daydream. Tento technologicky
nabitý telefón je tak prvý telefón na svete, ktorý bude podporovať hlasového asistenta od Amazonu. Znamená to, že sa telefónu
hlasom opýtate napr. aké bude počasie, alebo aký program máte
dnes naplánovaný a on vám aj hlasovo odpovie. Všetko samozrejme,
zatiaľ len v angličtine, ale príde čas aj na jazyky ako je slovenčina.
Daydream je naproti tomu označenie virtuálnej reality od spoločnosti Google. Na americký trh príde aj jeho menšia verzia Mate 9,
označovaná ako Porsche Design.

SNAPDRAGON 835
QUALCOMM UŽ SPOLIEHA NA SIEŤ 5G
Qualcomm je výrobca, ktorý stojí za procesormi vo väčšine súčasných smartfónov. Jeho názov je Snapdragon a na
CES-e sa objavila verzia 835. Je to momentálne najvýkonnejší
procesor od tejto firmy a je plne pripravený na komunikáciu
v pripravovanej sieti 5G. Táto sieť s minimálnym oneskorením potom umožní ovládať také rýchle deje, ako sú napr.
autonómne autá či celé riadenie dopravy. Zariadenia 5G sú
vhodné aj pre medicínsku oblasť, technologické zázemie
inteligentných miest budúcnosti alebo záchranné drony.
Pomocou rýchlej 5G siete si napr. stiahnete celovečerný film
v 4K rozlíšení len za 20 sekúnd.

cesor,
Toto je pro
prístup
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DELL XPS 13
DELL: TAKTO MÁ VYZERAŤ NOTEBOOK
NA CESTOVANIE
Dell predstavil inovovaný model XPS 13. Jeho displej má po
stranách len 5 mm okraje, a to vyzerá veľmi dobre. V tele
13,3-palcového notebooku tak máte displej s uhlopriečkou,
ktorá sa používa až v 14“ modeloch. To je ideálna kombinácia
pre cestovateľov – malý, tenký notebook, ľahko prenosný a pritom s pomerne veľkým displejom. Nový Dell XPS 13 prináša
najnovší Intel procesor a navyše je to konvertibilný notebook.
To znamená, že si môžete oddeliť displej a klávesnicu.

Lenovo
Miix 720
na stánku
spoločnosti
Lenovo

POWERBANK 2:GO
DRUHÁ GENERÁCIA POWERBANKY
CULCHARGE
Slovenský CulCharge predstavil vylepšenú verziu svojej powerbanky. Tá umožňuje nielen nabíjať mobilné zariadenia, ale zároveň slúži aj na prenos dát. PowerBank 2:GO ponúkne 2000 mAh
batériu a tiež podporu bezdrôtového nabíjania. Zakomponovanie
tejto technológie uľahčí nabíjanie powerbanky, stačí ju položiť na
bezdrôtovú nabíjačku, ktorá využíva štandard Qi. Cena ešte nie
je známa.

Dell XPS 13 je notebook
s mimoriadne tenkými rámikmi
okolo displeja

LENOVO MIIX 720
LENOVO S VYNOVENÝM WINDOWS TABLETOM
Na stánku spoločnosti Lenovo sme videli vynovenú verziu konvertibilného Windows tabletu s označením Lenovo Miix 720. Novinkou tejto verzie voči pôvodnému Miix 700 je najmä vyšší výkon
vďaka procesorom Intel Core i7 siedmej generácie. Tablet má teraz
navyše infračervenú kameru, takže sa môžete prihlásiť do svojho
konta len pohľadom do kamery. Je to tak, tento tablet dokáže
rozpoznať vaše oči. Ďalšou novinkou je stylus Lenovo Active Pen 2
s až 4096 úrovňami citlivosti tlaku. Tablet poteší aj hmotnosťou,
s klávesnicou totiž váži len 1,1 kg a jeho hrúbka je 14,6 mm.

Na túto nabíjačku
a USB kľúč sa
tešíme. Na CES-e ho
ukázal slovenský
CulCharge

POWERBULB
ŽIAROVKA, KTORÁ SVIETI A NABÍJA ZÁROVEŇ

ná
Táto rozmer
káže
do
ka
ov
ar
ži
nabíjať
svietiť, ale aj
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cez USB po
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Powerbulb je kombináciou žiarovky a duálnej nabíjačky pre rôzne
zariadenia. Svetelný výkon je 7 W, svietivosť 608 lúmenov. Pomerne
rozmerná žiarovka má päticu E27, je tu jeden integrovaný vypínač
a dvojica USB-A portov. Oba porty majú výstup 5V / 2,4 A. Smart
riešenie spočíva v tom, že žiarovka automaticky posiela viac prúdu
tomu zariadeniu, ktoré to vyžaduje. Inak je to bežná, avšak prémiovo spracovaná LED žiarovka z pogumovaného kovu s dvojitým
krytím svietiacej plochy. Životnosť by mala dosahovať 50 000
hodín. Vypínač poslúži v prípade, ak nechcete svietiť, iba nabíjať.
Jednoducho svetlo spínačom vypnete, ale nabíjanie pokračuje.
A tak to aj funguje. Cena tejto žiarovky je v prepočte 27 eur.

REPORTÁŽ CES
HEARTVUE
MERANIE TLAKU CEZ HODINKY
Omron používal doteraz na meranie tlaku krvi klasické manžety s napumpovaným vzduchom. Meranie je to presné, ale nie veľmi pohodlné. Na CES-e však Omron ukázal hodinky
HeartVue, ktoré v sebe obsahujú integrovanú manžetu. Pomocou nej sa realizuje ten istý
postup ako v prípade manžety umiestnenej na hornej strane ruky – cítite aj nafukovanie
manžety a postupný pokles tlaku. Pri meraní by ste mali sedieť a byť ticho. Hodinky podľa
tvrdenia výrobcu merajú tlak s klinickou presnosťou a na trh sa dostanú na jar tohto roka.
Okrem toho hodinky merajú aj počet prejdených krokov, spálených kalórií a prejdenú vzdialenosť. Sú ale rozmerovo väčšie ako bežné inteligentné hodinky.

SAMSUNG QLED
TELEVÍZORY MADE IN SLOVAKIA

Samsung QLED
prekvapí kvalitou
farieb, ale aj
netradičným
podstavcom

K výstave spotrebnej elektroniky patria aj televízory. Samsung
ukázal svoj modelový rad televízorov QLED, ktorý sa vyrába
na Slovensku. Ide o televízory postavené na vylepšenej technológii Quantum Dot. Novinky umožňujú zobraziť hlbšiu čiernu,
a to v miestnosti s rôznym osvetlením, jas je zvýšený až na
2000 cd/m2 a obraz na týchto televízoroch veľmi dobre vyzerá,
a to z každého bežného uhla pozorovania. Navyše, tento televízor sa dá jednoducho umiestniť na stenu a zo steny neodstáva.
Existuje aj netradičný podstavec, ktorý pripomína maliarske
plátno. S prepojovacím blokom je spojený len jediným tenkým
optickým vláknom.

PANASONIC EZ1000
KEĎ SA OBRAZ LADÍ V HOLLYWOODE
Spoločnosť Panasonic ukázala televízor s OLED displejom, ultravysokým
rozlíšením, podporou HDR a navyše aj spracovanie obrazu je na profesionálnej úrovni. Televízor prináša mimoriadne vysoký jas a pestrú paletu farieb.
Ovládanie je zamerané na jednoduchosť a cez internet si pozriete obraz
z televízora aj na mobilnom zariadení. Televízor Panasonic EZ1000 pritom
zobrazuje obraz verne odpovedajúci realite. Zároveň je tento televízor vybavený špičkovým reproduktorom, ktorý je zabudovaný do stojana.

Taký tenký
televízor
len tak
nevidno

Panasonic
EZ1000 zobrazuje
mimoriadne
kvalitne aj čiernu
farbu

LG SIGNATURE OLED W
SUPERTENKÝ TELEVÍZOR OD LG
Spoločnosť LG tiež predstavila super televízor. Spojila sa pritom
s firmou Technicolor a zvuk je s podporou Dolby Atmos. Televízor
LG SIGNATURE OLED W kombinuje v sebe minimalistické rozmery
pričom jeho hrúbka je len 2,57 mm. Tento televízor je tak tenší ako
mobilný telefón. A novinkou je aj zjednodušený systém ovládania,
podpora ovládania hlasom a prepojenie na aplikácie poskytovateľov
vysielania ako je Netflix, HBO alebo YouTube. Navyše poskytuje super
obraz, na ktorý je LG právom hrdé. Pri našej návšteve sme si všimli
hlavne skvelú reprodukciu žltej farby v obraze a tiež výbornú rýchlosť prekresľovania v rýchlych scénach. 
TOP APLIKÁCIE
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Revolúcia
v podobe
elektromobilov
je tu

ONDREJ MACKO

A treba byť na ňu pripravený.
My sme si vyskúšali viacero
elektromobilov, aby sme
mali dostatok skúseností na
zhodnotenie aktuálneho stavu.

A

ko je to teda dnes s elektromobilmi na Slovensku?
Otvorene povedané, na čisto elektrické auto je ešte
trochu skoro. Ale pre ľudí, ktorí si chcú vyskúšať
niečo úplne nové, je to ideálna príležitosť. Vhodnou alternatívou sa zdá byť plug-in hybrid.

Typy automobilov s elektrickým pohonom
Existuje viacero typov automobilov, ktoré majú zabudovaný
elektrický pohon. Najvyššou kategóriou je čisto elektrické
auto, kde nie je žiadny spaľovací motor. Nie je tu teda ani
kvapka benzínu alebo nafty, jediný spôsob pohonu je elektrina. V našom testovaní to boli autá Nissan Leaf, Hyundai
IONIQ Electric. Mercedes Benz B250e a BMW i3. Tieto autá
sme s výnimkou BMW i3 testovali tak, že sme ich mali
požičané na týždeň a vždy sme chceli prejsť viac ako 1000
km. Je to zaujímavý zážitok a hneď hovoríme, že na takéto
autá musíte mať dosť času a aj peňazí, ak to chcete po nás
zopakovať. BMW i3 sme testovali v Rakúsku počas jedného
dňa a jeho zaujímavosťou je možnosť rozšírenia dojazdu pomocou benzínového motora. Ten však v tomto prípade slúži
len na výrobu elektrickej energie, ktorou sa dobíja batéria.
Vždy teda ide o elektrický pohon. Otvorene povedané, tento
rozširovač dojazdu neurobil na nás nejaký dobrý dojem,
samotné BMW i3 však áno.
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Toto je akčný
rádius, kam
sa dostanete
na ostávajúcu
kapacitu batérie

ELEKTROMOBILY NA SLOVENSKU
Druhý typ sú hybridy, teda autá,
kde je súčasne elektrický a aj spaľovací motor. Ide teda o dva samostatné motory, každý z nich dokáže
autonómne poháňať vozidlo. V tomto
prípade sa energia pri brzdení vozidla
vždy využíva na nabíjanie batérie pre
elektrický motor, čo je ekonomicky
zvlášť výhodné. Istú časť cesty tak
prejdete ako keby zadarmo, resp.
za energiu, ktorú by ste bezúčelne
premenili na ohrev vonkajšieho prostredia. Hybrid môže byť aj plug-in,
teda batériu v aute si môžete nabiť
pred cestou aj z domácej nabíjačky
a využijete tak možnosť prejsť časť
cesty za veľmi výhodných podmienok. Pri nabíjaní z domácej siete vás

vyjde 1 km cesty zhruba na 1 cent, čo
pri spaľovacom motore nikdy nedosiahnete. Obyčajne batéria v plug-in
hybride vydrží len na 30 až 35 km
a závisí na vašom spôsobe života, či je
to na jeden deň dosť alebo málo.
Môže to byť dosť na každodennú
dopravu do práce, kde máte opäť možnosť pripojiť auto na nabíjačku a dobiť
batériu. Osobne považujeme plug-in
hybridy za v súčasnosti najlepšiu
možnosť využitia elektromobilov. Máte
totiž nezávislosť na elektrickej nabíjačke a zároveň aj možnosť efektívnej
dopravy. Pri väčšine nami testovaných
plug-in hybridov vyšlo napájanie z verejne dostupných zdrojov príliš draho
a nepoužívali sme ho.

Pri hybride bez možnosti dobíjania
batérie nemáte nad čím premýšľať, jednoducho využívate energiu brzdenia
na dobitie batérie, a to je všetko. Inak
ju nabiť nemôžete.

Čisto elektrické autá
a čo s nimi
Čisto elektrické autá prichádzajú na
Slovensko a treba s nimi počítať. Je
to jasná budúcnosť, naozaj stojíme
na okraji revolučnej zmeny spôsobu dopravy. Typický predstaviteľ
elektrického auta – Tesla, žiaľ nemá
priame zastúpenie na Slovensku. Preto
sa na nákup tohto automobilu ani
nevzťahuje štátna pomoc. Je to škoda,

Plug-in hybrid
môžete nabíjať
aj u vás doma
pomocou
dodanej domácej
nabíjačky –
BMW 330e

TOP APLIKÁCIE
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Hyundai IONIQ presne ukáže, kam
smeruje elektrická energia a máte
možnosť voľby

Japonský Nissan to myslí
s elektromobilmi vážne.
Toto je testovací Leaf

Nabíjačka Combo2,
ktorú používa napr.
Hyundai IONIQ

ale také sú pravidlá. Tesla má najbližšie
zastúpenie vo Viedni.
Z čisto elektrických áut, ktoré sme
dlhodobejšie testovali je to teda Hyun
dai IONIQ a Nissan Leaf. Leaf bol
úplne prvý pravý elektromobil, ktorý
sme si vyskúšali a to sme ešte nevedeli,
čo nás čaká. Aby sme to vysvetlili – ak
sa chcete pohybovať s elektromobilom mimo veľkých miest, potrebujete
využiť sieť GreenWay. Nevyhnutne.
Ideálne je, ak máte od tejto firmy aj
NFC kartu, čo umožní pomerne rýchlu
inicializáciu procesu nabíjania na ich
nabíjačkách. Dá sa to aj cez mobilnú
aplikáciu, ale je to v praxi pomalšie,
bez internetu nemožné. U GreenWay
potrebujete registráciu, aktuálne bez
registrácie svoj elektromobil nenabijete. Tento spôsob nabíjania GreenWay
už dlhšiu dobu sľubuje.

GreenWay má na svojich nabíjačkách priamo uvedené, že podporuje
elektrické vozidlá Nissan a pomocou
zásuvky CHAdeMo sme tak v prípade
Leafu nemali žiadny problém. Túto
zásuvku pritom používajú aj iné japonské značky ako je Mitsubishi, Honda,
Mazda alebo Toyota. Používa ich však
aj Peugeot, Citroën alebo Kia.
Hyundai IONIQ je auto plné technológií a veľmi sa nám na jeho paneli
páčilo to, že presne ukazuje elektrickú
spotrebu motora, klimatizácie/ohrevu
a ostatných elektrických zariadení. Môžete sa tak rozhodnúť medzi komfortom
v aute s príjemnou teplotou povedzme
22 °C, alebo dojazdom – v tomto prípade
niekde okolo 200 až 250 km. Treba vedieť,
že dojazd v prípade elektromobilu veľmi
výrazne súvisí s okolitou teplotou a my
sme IONIQ testovali pri okolitej teplote
-12 °C, keď bol dojazd niekde okolo 130
km a aj to sa navyše neskôr korigovalo
podľa štýlu jazdy smerom dole.

Takto vyzerá
zásuvka CHAdeMO,
ktorú používa väčšina japonských áut
a ich európskych
partnerov
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Ako asi tušíte, elektrický automobil
nie je o naháňaní sa. Aj na diaľnici
by ste nemali prekračovať rýchlosť
110 km/h. A na dlhých trasách sa radšej
(v zime) lepšie oblečte a možno bude
stačiť ohrev na 18 °C.

Nabíjačky GreenWay
Ešte sa vrátime k sieti nabíjačiek
GreenWay. IONIQ tu nabijete pomocou
zásuvky Combo2, a to zhruba za 50 minút.
Tento typ zásuvky pritom používa väčšina európskych elektromobilov. Nabíjačky
sú obyčajne umiestnené pri obchodných
centrách, takže čas čakania sa dá skrátiť
nákupmi, návštevou kina alebo kaviarne.
Ale s tou dobou nabíjania treba počítať.
Na nabíjačke GreenWay by sme navyše
nemali byť dlhšie ako 50 minút.
V GreenWay môžete mať tri možnosti
predplatného – Zero s nulovým mesačným poplatkom, ale sumou 50 centov za
minútu nabíjania. Ďalej je tu program
Optimal s mesačným poplatkom 19 eur
a minúta nabíjania znamená pre vás 0,20
eura. Najvyšší program Full stojí mesačne 69 eur a minúta nabíjania je za 10
centov. Tak či onak, najlacnejšie nabíjanie máte jednoznačne u vás doma, lenže
pri cestách po Slovensku musíte niekde
auto nabiť, a to pomerne rýchlo. Bez
GreenWay to asi nepôjde. Výhodou tejto
siete je univerzálnosť nabíjačiek (je tu aj
zásuvka typu AC), ďalej to, že s veľkou
pravdepodobnosťou nebude pri vašom
príchode k nabíjačke táto obsadená (to
sa nám nikdy nestalo) a zatiaľ všetky
fungovali.

ELEKTROMOBILY NA SLOVENSKU
Ak máte auto
na externej
nabíjačke, môžete
si dovoliť kabínu
dopredu vyhriať.
Mercedes Benz
B250e

Takto vyzerajú
nabíjačky
GreenWay
a nájdete tu
všetky známe
typy zásuviek

Ďalšie výhody
elektrického auta
Elektrické auto má nulové emisie, čo
bude hlavne v budúcnosti veľkou výhodou. Vo veľkých mestách v zahraničí je už teraz v prípade smogového
ohrozenia v platnosti smernica, podľa ktorej sa do centra mestá dostanú
len vozidlá s párnym resp. nepárnym
číslom ŠPZ. Pre elektromobily toto
obmedzenie však nikdy neplatí. Na
Slovensku sa za takéto auto neplatí
cestná daň a štát na čisto elektrické
auto prispeje celkovou sumou 5000
eur. Nie však naraz, ale postupne
počas nasledujúcich dvoch rokov.
V zahraničí sú aj ďalšie výhody, ako je
možnosť parkovania na vyhradených
miestach či prevádzka v jazdných

pruhoch vyhradených pre verejnú
dopravu. To u nás neplatí.
Zaujímavou výhodou je možnosť
„prípravy“ automobilu na prevádzku
tak, že teplota v kabíne sa vykúri
alebo vychladí na predpísanú hodnotu – napr. 22 °C, a to v stanovený čas.
Inými slovami, sadnete si auta, kde je
už príjemne a nemusíte trpieť prvých
pár minút nepohodlím. Podmienkou
je, aby auto bolo pripojené k externej
nabíjačke a musí mať tento príslušný
povel. Z hľadiska komfortu je tak ideálne, aby elektromobil mal aj svoju
mobilnú aplikáciu a vy budete môcť
vydať pokyn na prípravu na cestu
vtedy, keď sa tak rozhodnete. Znamená to, že elektromobil musí mať svoje
vlastné pripojenie na internet.

Pre koho je teda elektromobil
vhodný?
Dnes je elektromobil vhodný skôr ako
druhé či tretie auto v rodine. Ideálne pre
niekoho, kto má do práce povedzme 50 km
a môže si nabíjať svoje vozidlo v práci aj
doma. Takto sa investícia do elekromobilu
vráti povedzme po 100 000 km. Nemôžete
ale zatiaľ počítať s tým, že tento elektromobil si tiež zoberiete na rodinnú dovolenku
do Chorvátska, na takéto cesty to nie je
to pravé orechové. Elektromobil má pred
sebou obrovskú budúcnosť, je zrejmé, že po
palivách ako benzín alebo nafta musí prísť
niečo iné. Bude to buď elektrina alebo vodík,
v súčasnosti to viac vyzerá na elektrinu.
Mimochodom, na batériu dáva obyčajne
výrobca záruku 5 až 8 rokov alebo 100 až
200 000 km. 
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Slovenské
mobilné
aplikácie

MIROSLAV ILLÉŠ

To, že na Slovensku žijú šikovní
a schopní ľudia je zrejmé. Vidieť to
takmer na každom „kroku“ alebo
aj v mnohých telefónoch. Možno
o tom ani neviete, ale mnohé
z najznámejších aplikácií vznikli
práve v hlavách slovenských
vývojárov.

V

tomto článku sa budeme zaoberať
tými najdôležitejšími. Aby to však
nebolo len o tých najznámejších
slovenských aplikáciách, predstavíme vám aj
menej známe, ktoré na svoje objavenie ešte
len čakajú. Aby sme si však pojem „slovenská aplikácia“ upresnili, treba k tomu malé
vysvetlenie. Popisujem aplikácie, ktoré sú
vytvorené Slovákmi a sú určené pre našu
krajinu. Prejdime teda k tomu podstatnému,
k samotným aplikáciám so slovenským pôvodom, ktoré sme rozdelili do štyroch skupín.

22

TOP APLIKÁCIE

NEZÁLEŽÍ
NA KVANTITE
APLIKÁCIÍ,
KTORÉ SLÚŽIA
NA JEDEN ÚČE
L,
ALE NA ICH KV
ALITE
A FUNKČNOST
I
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SVETOVO NAJZNÁMEJŠIE SLOVENSKÉ APLIKÁCIE

SYGIC
Navigačná aplikácia, ktorá je známa nielen mnohým
šoférom po celom svete. Nezáleží na tom, či je to
vodič profesionál alebo amatér. Sygic je jedna z najlepších navigačných aplikácií na svete pre smartfóny, ktorá vás s ľahkosťou dovedie z bodu A do bodu
B. Výhodou je aj režim chodec, ktorý vám pomôže
pri pohybe pešo. Aplikácia má prívetivé používateľské prostredie, presné ovládanie a množstvo
prémiových funkcií. Samozrejmosťou sú podrobné
mapy takmer celého sveta s doživotnou aktualizáciou. Aplikácia ponúka aj funkciu čiernej skrinky,
ktorá nahráva dianie na ceste prostredníctvom
kamery v smartfóne. V mapách nájdete aj množstvo
bodov záujmu (čerpacie stanice, odpočívadlá a pod.)
vo vašom okolí alebo na trase, taktiež je možné
pridávať viaceré prejazdové body a ukladať rôzne
miesta. Určenie cieľa predstavuje zadanie adresy,
súradníc alebo vyhľadanie miesta podľa fotografie.
Ak šoférujete nákladné vozidlá, odporúčame aplikáciu Sygic Truck. Tá je obdobná, ale navyše obsahuje
všetky cesty so zákazmi/povoleniami pre nákladnú
dopravu, a tiež zadávanie rôznych parametrov
vozidla (šírka, výška, dĺžka, hmotnosť). Sygic je
v základnej verzii zdarma, bez hlasovej navigácie.
Odporúčane však plnú verziu, ktorá je spoplatnená sumou od 7 eur a prinesie vám viac úžitku.

PREČÍTAJTE SI
AJ O MAGIO
INTERNET
SECURITY
NA STR. 28

ESET MOBILE
SECURITY
Aplikácia na svetovej úrovni, ktorá chráni zariadenia
jednotlivcov, ale aj skutočne veľkých spoločností. Možno
ste sa ešte s hrozbou vírusu vo vašom mobilnom zariadení nestretli a myslíte si, že sa to deje stále len vo svete
počítačov. To je však omyl, aj mobilné zariadenia môžu byť
napadnuté škodlivým kódom, za čím stojí množstvo problémov a prinajhoršom strata alebo únik vašich súborov. To je
nepríjemná situácia a zabezpečenie, resp. prevencia je viac
než dôležitá. Aplikácia ESET Mobile Security pravidelne
kontroluje vaše zariadenie, hľadá potencionálne hrozby
a zabraňuje tomu, aby ste si do telefónu z internetu stiahli
škodlivý obsah. Výhodou je, že kontroluje všetky vaše
aplikácie, ale aj to, o aké povolenia vás žiadajú. Nájdete tu
aj filter neželaných hovorov, ochranu pred stránkami, ktoré
sa snažia získať vaše osobné a bankové údaje, ochranu
proti vloženiu neznámej SIM karty a nakoniec aj možnosť
vzdialene vyhľadať a zablokovať stratené alebo ukradnuté mobilné zariadenie. S jednou aplikáciou tak získate
multifunkčnú ochranu vášho zariadenia, osobných údajov
a všetkých dát.
Zákazníci Telekomu, ktorí používajú Magio Internet
a stanú sa členmi Magenta 1 skupiny, dostanú zadarmo až
5 licencií na Magio Internet Security a môžu si tak ochrániť
aj mobil bezplatne.

TOP APLIKÁCIE
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APLIKÁCIE, KTORÉ VÁM UĽAHČIA PRÁCU

TATRA BANKA

MINIFAKTÚRA

Toto je šikovná aplikácia modernej slovenskej banky, ktorú využijete hlavne vtedy,
ak máte v tejto banke účet. Medzi hlavné
benefity patrí prívetivé používateľské
prostredie s rôznymi možnosťami a funkciami. Najdôležitejšími sú podrobný prehľad
o financiách, zadávanie rýchlych platieb,
trvalých príkazov, možnosť žiadosti o bezúčelový úver alebo kreditnú kartu. Aplikácia
ponúka aj možnosť platby, ktorej údaje
načítate pomocou QR kódu cez fotoaparát
zariadenia. Užitočnou funkciou je Spending
Report, čo je graf s názorným rozdelením
rozvrhu realizovaných platieb. Platby sa
rozdeľujú do vopred pripravených skupín,
pričom môžete vytvárať aj nové, vlastné
skupiny a platby k nim priradiť. Nájdete tu aj
údaje o všetkých vašich úveroch, sporeniach,
investíciách do fondov a pod. Výhodou je, že
v aplikácii môžete spravovať viacero účtov
v tejto banke. Pridanou hodnotou je aktuálny
kurzový lístok (to aj na inteligentných hodinkách) a zobrazenie pobočiek a bankomatov
Tatra banky na Slovensku, s možnosťou vašej
lokalizácie. Skvelým doplnkom môže byť aj
aplikácia Tatra banka MobilePay, teda platby
vykonávané mobilom pomocou funkcie NFC.
Nepotrebujete kreditnú kartu, iba váš smartfón. Zabezpečenie vašich údajov, ako aj oboch
aplikácií, je na vysokej úrovni. Prihlásenie do
aplikácií je pomocou vlastného štvormiestneho kódu. Obe aplikácie sú zdarma.

Ak podnikáte alebo máte živnosť
a potrebujete byť mobilní, táto aplikácia sa vám bude páčiť. Prehľadné
menu, viacero užitočných funkcií
a výsledná podoba faktúry na
profesionálnej úrovni, to je v skratke
miniFaktúra. Medzi prioritné funkcie patrí tvorba faktúr, zálohových
faktúr a cenových ponúk. Nájdete tu
aj podrobný prehľad o uhradených,
neuhradených alebo čakajúcich
faktúrach a taktiež možnosť pridávania účtovných položiek - nákladov
a výdajov s podrobným prehľadom.

Pridanou hodnotou je skener dokumentov, ktorý používa kameru vášho
telefónu a po odfotení si dokumenty
ukladáte aj s popisom do aplikácie.
Nechýba ani zoznam obchodných
partnerov a viaceré nastavenia, ktorými si prispôsobíte faktúry podľa
predstáv. Aplikácia je odvodená od
webovej verzie miniFaktúra a obe
sú spoločne synchronizované, neunikne vám žiadny detail. Aplikácia
je zdarma, platia sa iba prémiové
funkcie, ktoré umožnia pristupovať
do aplikácie viacerým používateľom,
a tiež vytváranie väčšieho množstva
faktúr.
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IMETEO.SK
POČASIE + RADAR
Toto je veľmi efektne spracovaná
aplikácia, s ktorou budete mať vždy
prehľad o aktuálnom a nastávajúcom počasí. Aplikácia pracuje
s polohou zariadenia (ak jej to
povolíte), čiže neustále vie, kde
sa nachádzate a zobrazuje vám
počasie aktuálnej lokality. Efektné
grafické spracovanie a prémiové funkcie sú neodmysliteľnou
súčasťou. Predpoveď počasia je
na päť dní dopredu a nájdete tu aj
hodinovú predpoveď aktuálneho
dňa. Medzi špecifické položky patrí
iRadar – aktuálna poloha zrážok zo
satelitu, a tiež aktuálna mapa stavu
počasia a teplôt vo svete. Nechýba ani jednotná predpoveď pre
Slovensko, s podrobným popisom
diania. Doplnkovými položkami
sú rôzne správy a články o aktuálnom dianí z oblasti meteorológie
a verejné webkamery so živým
náhľadom. Aplikácia je zdarma, ale
dostupná je aj platená verzia. Tá
je bez reklám a ponúka aktuálne
výstrahy, meteografy a bezplatné konzultácie s meteorológmi cez
SMS alebo e-mail. Verzia Prémium
stojí 5,99 eura na jeden rok.

NEZABÚDAJTE
, ŽE NA SPRÁVN
E
FUNGOVANIE
VŠETKÝCH
APLIKÁCIÍ BUD
ETE POTREBO
VAŤ
INTERNETOVÉ
PRIPOJENIE.
NAJLEPŠIE BU
DE MOBILNÉ,
KTORÉ
VÁM DÁ SLOBO
DU, BEZ OHĽA
DU
NA TO, KDE SA
NACHÁDZATE
.
V TELEKOME
SI URČITE TEN
SPRÁVNY DÁT
OVÝ BALÍČEK
VYBERIETE.
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APLIKÁCIE, KTORÉ VÁM
POMÔŽU S PREDAJOM
ALEBO KÚPOU
CESTOVNÉ
PORIADKY – CP

ONLIA
Ide o kompletné on-line poistenie pre automobil so spracovaním škodovej udalosti vo
vašom smartfóne. Po uzavretí
poistnej zmluvy, na webovej
stránke poisťovne onlia, môžete
jednoducho používať túto mobilnú aplikáciu. Tá vám uľahčí
spracovanie škodovej udalosti,
a taktiež môžete cez aplikáciu
vykonať vstupnú prehliadku
vášho automobilu, a to podľa
presných pokynov. Ak teda
príde k akejkoľvek škodovej
udalosti, pomocou aplikácie
všetko zdokumentujete, nahráte,
popíšete a odošlete do centrály,
kde bude udalosť spracovaná
a vy dostanete ďalšie informácie
a pokyny. Výhodou je možnosť
rýchleho vyhľadania zmluvných
autoservisov a firiem, ktoré sa
zameriavajú na výmeny a opravy autoskiel. Samozrejmosťou
sú všetky potrebné kontakty na
záchranné zložky
a na nonstop
zákaznícku
linku poisťovne. V skratke,
cez web si svoj
automobil
poistíte a pomocou aplikácie
vyriešite všetky
škodové udalosti.
Všetko jednoducho, bez nutnosti
osobnej návštevy
poisťovne. Aplikácia je prirodzene zdarma.

Často cestujete autobusom alebo
vlakom? Ak áno, táto aplikácia
sa vám bude hodiť. Jednoduchá
a funkčná, bez zbytočností. Zadáte do nej presnú lokalitu požadovanej destinácie - odkiaľ/kam,
následne čas a dátum vašej cesty.
Aplikácia vyhľadá všetky dostupné spoje s podrobnými informáciami o prepravcovi, zastávkach,
prestupoch a predbežnej sume
cestovného. Rozšírené zadanie
obsahuje položky – len priame
spojenia, len nízkopodlažné spoje
a maximálny čas
čakania pri prestupoch. Výhodou je
rozšírenie o MHD
spoje v jednotlivých slovenských
mestách podľa
zadania. Taktiež
nechýba možnosť
rýchleho zakúpenia SMS lístka pre
MHD. Aplikácia je
zdarma a poradí
si s ňou aj menej
skúsený používateľ smartfónu.

BAZOŠ.SK

AUTOBAZÁR.SK

Aplikácia v znamení odfoť,
pridaj a predaj alebo nájdi
a kúp. Ak máte doma niečo,
čo nepotrebujete a mohlo
by vám to priniesť nejaké
financie navyše, stačí to
odfotiť, pridať inzerát na
Bazoš.sk a čakať na prvých
záujemcov. K inzerátu
pridávate fotografie, cenu,
meno, lokalitu a popis podľa uváženia. Ak niečo na
kúpu hľadáte, stačí zadať
maximálnu vzdialenosť
od vašej polohy, kategóriu,
cenovú reláciu a prehľadávať množstvo inzerátov.
Na bazoši nájdete skutočne
všetko, od oblečenia, cez
automobily, až po seriózne pracovné ponuky. Na
inzeráty môžete ihneď
reagovať mailom alebo
telefonátom. Nechýba
možnosť zdieľania inzerátu
na sociálne siete alebo jeho
vytlačenie. Funkcionalita je
totožná s webovou verziou,
používateľské prostredie je
prívetivé a dobrá správa je,
že je zdarma.

Dôležitým a pre mnohých
ľudí dlhodobým záväzkom
v živote je kúpa automobilu. Ak kupujete ojazdené
auto, nájsť to pravé zaberie
niekedy veľa času. Samozrejme, pokiaľ nemáte tú
správnu aplikáciu. Autobazár.sk je šikovná a overená aplikácia s inzerciou
automobilov, nákladných
vozidiel, motocyklov,
náhradných dielov a pod.
Vyhľadávanie je veľmi precízne, podľa presného typu
a parametrov automobilu.
Pre najnáročnejších je tu
podrobné vyhľadanie podľa požadovanej výbavy. Ak
máte viacero adeptov na
kúpu, jednotlivé inzeráty si môžete ukladať do
položky Moje parkovisko. Taktiež tu nájdete aj
históriu vašich hľadaní. Na
inzeráty môžete priamo
reagovať pomocou mailu
alebo telefonátu. Inzeráty
je možné zdieľať, hľadať
na mape lokalitu predajcu,
a taktiež sa k nemu priamo navigovať. Samozrejmosťou je aj pridávanie
inzerátov s podrobným popisom vášho
automobilu a množstvom fotografií.
Aplikácia je prehľadná,
funguje spoľahlivo a je
zadarmo.
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RELAX APLIKÁCIE

MAGIO GO
TELEVÍZIA
VO VAŠOM
SMARTFÓNE

PREČÍTAJTE SI
VIAC O MAGIO
TELEVÍZII NA
STR. 10

Radi sledujete televízny program?
Táto aplikácia vám ho umožní
sledovať odkiaľkoľvek cez váš
smartfón alebo tablet. A to nie je
všetko, v aplikácii nájdete aj 7-dňový
archív ôsmich TV staníc, nahrávanie programu alebo zaparkovanie
programu na neskoršie dopozeranie.
Výhodou je aj možnosť sledovať
odlišný program na troch zariadeniach súčasne. Kvalitu prenosu je
možné nastaviť v šiestich stupňoch,
teda presne podľa aktuálnej potreby
a rýchlosti internetového pripojenia.
To najlepšie nakoniec, v najvyššom
balíku za cenu 5,99 eura mesačne
získavate možnosť sledovať až 50
televíznych kanálov, vrátane Digi
Sport a vlastného detského kanálu
Ťuki. K bežným vlastnostiam Magio
GO patrí pretáčanie a pozastavenie
programu alebo rodičovský zámok.
Služba Magio GO nie je viazaná na
Magio televíziu od Telekomu, môžete
je používať aj samostatne. V ponuke sú dva samostatné programy,
obsahujúce 12 alebo 50
TV kanálov. Aby vám
aplikácia fungovala,
budete potrebovať internetové pripojenie,
pričom si treba dávať
pozor na spotrebu dát.
Magio GO spotrebuje
v priemere 300 MB
za hodinu sledovania
TV. Aplikácia funguje
výborne, je zdarma,
plne použiteľná iba
s predplatným.
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SO SMARTFÓ

NOM
SA DÁ AJ
ODDYCHOVAŤ,
STAČÍ
MAŤ TÚ SPRÁ
VNU
APLIKÁCIU

FEEDPRESSO
Už z názvu cítiť chuť pohody o oddychu. Presne tak to je, spravte si
kávičku a v pokoji si prečítajte správy
a články z oblastí, ktoré vás zaujímajú. Otravou je, keď sú vám podsúvané
správy a udalosti, ktoré sú vám cudzie alebo vás nezaujímajú. Tu sa vám
to nestane. Presne si nastavíte témy
alebo aj jednotlivé stránky, z ktorých
sa bude obsah v kategóriách objavovať. Kategórií je viacero, plus si môžete vytvoriť vlastné. V nastaveniach
si môžete aktivovať uprednostnenie
zaujímavých článkov, zobrazenie
mimoriadnych správ zo všetkých tém
alebo aj týždenný pripomienkovač,
ktorý vám zobrazí články, ktoré vám
ušli. Aplikácia podporuje množstvo
slovenských i zahraničných webov
s rôznymi zameraniami. Články, ktoré
si chcete pozrieť neskôr, si môžete
uložiť do záložiek alebo stiahnuť
a prečítať off-line. Prezeranie v režime off-line sa týka iba platenej verzie,
s poplatkom 0.99 eura na mesiac.
Jednotlivé články môžete zdieľať na
sociálne siete alebo aj odosielať odkazy formou SMS správy a e-mailu.
Aplikácia je zdarma.

IRADIO RTVS
Táto aplikácia prináša do smartfónu
vysielanie Slovenského rozhlasu
(SR). Táto aplikácia v sebe kombinuje
všetky rozhlasové stanice, ktoré
patria pod SR. Stačí na požadované
rádio kliknúť a môžete ho ihneď
počúvať. Výhodou je zobrazenie celodenného programu, a taktiež zoznamu hraných pesničiek. Odporúčame
rádio Junior, ktoré je určené pre
deti a má veľmi zaujímavý program
plný rozprávok, poviedok a piesní.
Aplikácia je zdarma a funguje bez
najmenších problémov.

APLIKÁCIE PRE ŠTUDENTOV

ROZHOVOR

SAJFA:

Smartfón musí
byť k dispozícii
24 hodín denne
SO SAJFOM (SKUTOČNÝM MENOM MATEJ CIFRA)
SME SA STRETLI V BARCELONE. MODERÁTORA,
KTORÝ JE DOBRE ZNÁMY NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH
A VO VIDEÁCH NA YOUTUBE, SME VYSPOVEDALI, AKO
VYZERÁ JEHO ŽIVOT SO SMARTFÓNOM.
ONDREJ MACKO

Ahoj Sajfa. Vieš si ešte predstaviť život bez mobilného
telefónu?
Veľmi ťažko. Keď si zabudnem telefón doma, určite
sa poň vrátim. Nie, že by mi
niečo dramatické ušlo, ale
mám pocit, že s telefónom
som v kontakte s nejakou
realitou.
A čo batéria? Dnes telefóny
vydržia typicky jeden deň na
batériu. Neotravuje Ťa to?
To mi príliš nevadí. Aj tak
nabíjam telefón každý deň,
mám už na to vytvorený
návyk – keď si idem večer
ľahnúť, dám si telefón vždy
nabíjať. Myslím, že je to
v pohode. A aj v aute mám
nabíjačku, keby náhodou.
Na to, čo tie smartfóny dnes
dokážu, tak je to celkom
v poriadku a tá batéria
vôbec nie je zlá.
Aký používaš telefón?
Teraz mám Samsung Galaxy
S7 edge. Mne sa páčia tie
zakrivené rohy z estetického
hľadiska. Úprimne sa mi to
páči.
Vybral si si dobre. A aké aplikácie používaš?
Nuž nie som ja až taký nejaký zháňač super najnovších
aplikácií. Mám to, čo po-

trebujem, a to aj používam.
Mám tak Instagram a Facebook, to je jasné a používam
ich presne v tomto poradí.
Ďalej YouTube prehrávač
a YouTube Studio a potom
na úpravu fotiek používam
špičkový SnapSeed. Ten
používam veľmi často, ľahko
sa ovláda, a to aj na lokálne
úpravy fotografií. Upravené
fotografie potom zdieľam na
sociálnych sieťach.
Koľko minieš dát?
Príliš to nesledujem. Funguje to tak, že keď miniem
dátový paušál, tak si kúpim
ďalší balíček a fičím ďalej.
A robím to aj v zahraničí,
dnes s tým nie je problém.
Necítim, že by som tým bol
nejako obmedzovaný.
Akého máš operátora?
Mám Telekom a ten funguje
super. Mám aj kamarátku
Zuzku v Telekome a tá mi
pomôže so všetkým. Prišiel
som napr. do Ameriky
a z nejakého dôvodu sa mi
nedalo volať. Tak som jej
zavolal z manželkinho telefónu a ona všetko vybavila
tak, ako som potreboval.
Zuzka sa o mňa postarala,
a to mala práve nejaký míting so svojimi kolegami. Aj
som jej potom nahral krátke

video, čo ich potešilo. Aj mojej žene vybavila výhodnejší
paušál ako dovtedy mala.
Ja osobne si totiž myslím,
že horná hranica za paušál
za telefón s úplne všetkým,
čo existuje, je 100 eur. A ona
platila u iného operátora
110 eur a potom ako prešla
do Telekomu, platila 34 eur.
Vybavená vec.
Vieš o tom, že v rámci EÚ sa
pripravuje roaming. Teda
v európskom „zahraničí“ by si
mal volať a dátovať ako doma.
Využiješ to?
Určite to využijem, lebo veľa
cestujem. Skôr či neskôr sa
to predsa musí vyrovnať, používanie telefónu je predsa
už normálna súčasť života.
A ja telefonujem naozaj veľa.
Telefón osobne považujem
za niečo, čo má byť k dispozícii 24 hodín denne so
všetkým, čo k tomu patrí,
a to kdekoľvek na svete.
Hotovo.
Nastavuješ si ešte zvonenie na
telefóne?
Nie, to sme robili dakedy.
Vtedy sme boli na mäkko
z toho, keď mal niekto
telefón, kde sa dalo dávať
zvonenie ako MP3. Ten bol
hneď kráľ. Dnes to asi nikto
nerobí, maximálne si vybe-

rie z tohto, čo je v telefóne.
Ja mám navyše telefón
obyčajne v tichom režime.
Ako potom vieš, že ti niekto
volá?
Telefón držím v ruke tak
často, že zachytím tak 90 %
prichádzajúcich volaní.
A niekedy si nastavím
vibrovanie.
Všimol si si, že ja používam
inteligentné hodinky Samsung
Gear S3, a to je veľká pomoc
v týchto prípadoch. Vidím, že
ty máš naozaj pekné značkové
hodinky. Vymenil by si?
Videl som ich a páčia sa
mi. Pre mňa je v prípade
hodiniek dizajn dôležitejší,
než funkcie. Dizajn Tvojich
hodiniek je veľmi pekný
a tie inteligentné funkcie sú
k tomu navyše. Ja by som
ich vedel skombinovať aj
s nejakým športom. Tie moje
„Breitlingy“ nemajú žiadne
funkcie, dokonca nemajú
ani batériu.
Aké športy robíš?
Je to hlavne plávanie, beh
a bicyklovanie. Také hodinky, ktoré sú pekné aj k saku
aj na behanie by sa mi na
ozaj páčili. Tie si pozriem.
Ďakujem za rozhovor. 
TOP APLIKÁCIE

27

MAGIO INTERNET SECURITY – RODINNÁ LICENCIA

STÁLE ROZMÝŠĽATE, ŽE BY STE MALI CHRÁNIŤ SEBA
AJ VAŠE DOKUMENTY ALEBO FOTOGRAFIE NA POČÍTAČI?
ANTIVÍRUS BY SA ZIŠIEL, NO NEVIETE,
KTORÝ SI VYBRAŤ? V TELEKOME JE TO EŠTE
JEDNODUCHŠIE. MAGIO INTERNET SECURITY
– RODINNÁ LICENCIA JE SLUŽBA
POSKYTOVANÁ V SPOLUPRÁCI SO
SPOLOČNOSŤOU ESET, KTORÁ ZABRÁNI
KOMUKOĽVEK NARUŠIŤ VAŠE SÚKROMIE
AŽ NA PIATICH RÔZNYCH ZARIADENIACH.
ESET SMART SECURITY JE OCHRANA,
BEZ KTOREJ SA V DNEŠNOM DIGITÁLNOM
SVETE NEZAOBÍDETE.

MICHAL REITER

V čom vás ochráni?

RODINNÁ
LICENCIA

Magio Internet
Security
Nepodceňujte vaše
bezpečie
Tvrdiť, že v počítači nemáte nič
dôležité, nebude asi to pravé.
Máte tam fotografie, dokumenty, tabuľky, nejaké emaily atď.
Nemusíte tam mať supertajné
pracovné veci, no aj taký Excel
so záznamom spotrebovanej
vody alebo elektriny by vám
isto chýbal. O fotkách vašich
detí a blízkych ani nehovoriac.
Prečo by sa vám mal niekto
hrabať v počítači alebo vám
ukradnúť fotografie a potom
ich vystavovať na internete?
Ak nemáte antivírus, ľahko sa
stanete obeťou krádeže identity
a niekto sa bude vydávať za vás.
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Na tom sa dnes dá zarobiť. ESET
Smart Security bude bežať
na pozadí systému a sledovať
všetky podozrivé aktivity.
Program obsahuje firewall,
aby vás ochránil pred útokmi
z internetu a kontroluje aj vaše
emaily. Tie môžu obsahovať
vírusy alebo falošné internetové odkazy, ktoré vedú na iné
stránky, než za aké sa pôvodne
vydávajú. Bez týchto súčastí sa
môžete dostať na falošnú stránku, ktorá sa bude vydávať za
stránku vašej banky. Antispam
je ochrana, ktorá sa k vášmu
programu na prijímanie a posielanie pošty pridá automaticky.
Funkcia Anti-Theft pomôže
vypátrať váš počítač v prípade

• PRED SLEDOVANÍM CEZ WEBOVÚ KAMERU
• PROTI ŠKODLIVÝM KÓDOM, KTORÉ BY
ZAŠIFROVALI VAŠE CENNÉ SÚBORY
• ZABRÁNI DEŤOM OTVÁRAŤ STRÁNKY,
KTORÉ BY EŠTE NAVŠTEVOVAŤ NEMALI
• SKONTROLUJE VAŠU DOMÁCU WI-FI,
ABY SA K NEJ NEPRIPOJIL SUSED
• RAPÍDNE ZVÝŠI BEZPEČNOSŤ PRI POUŽITÍ
INTERNETBANKINGU

krádeže. Na diaľku sa dá zobraziť poloha počítača ako aj odfotiť, čo sa deje na počítači alebo
zapnúť webovú kameru. Vždy,
keď nastane s počítačom nejaká
podozrivá aktivita, dostanete
upozornenie aj na email. Všetky
snímky vykonané na diaľku si
budete môcť pozrieť z vášho
on-line účtu nech ste kdekoľvek.
Automaticky sa totiž prenesú
na vaše konto tak, aby ste ich
mohli kedykoľvek použiť.

Ochrana webovej
kamery
Možno ste videli, ako si mnohí
prelepujú webovú kameru
čiernou páskou. Nič také robiť

nemusíte, stačí vám tento
antivírusový balík. Má totiž
špeciálnu funkciu na to, aby
zabránil tajnému sledovaniu
cez kameru v notebooku alebo
pripojenú k počítaču. Keď
sa nejaký program pokúsi
zapnúť webkameru, antivírus
na to upozorní. Napríklad pri
pokuse o videohovor na Skype.
Môžete povoliť zapnutie kamery raz alebo trvalo pre Skype.

Platíme cez internet
Používať internetbanking
alebo inú formu platenia na
internete je lákavé. Prečo by
ste mali zakaždým tŕpnuť
a obávať sa o vaše peniaze, keď

MAGIO INTERNET SECURITY – RODINNÁ LICENCIA

Informácie z prvej ruky, čokoľvek nebude v poriadku, dozviete sa
hneď v úvode programu

Rodičovská kontrola automaticky vyberie oblasti webu, kam by
vaše dieťa nemalo mať prístup

môžete prenechať starosti na ESET Smart
Security. Má vlastný prehliadač, ktorý
je chránený proti škodlivým stránkam
a môže sa aktivovať automaticky. Zakaždým, keď zapnete stránku nejakej banky,
ESET Smart Security ponúkne svoj zabezpečený prehliadač. K ničomu vás nenúti,
no môžete si nastaviť, aby sa pri zapnutí
vášho internetbankingu automaticky
zapol tento bezpečný prehliadač. Ten
spoznáte podľa zeleného orámovania.

Deťom zákaz vstupu!
Nechať deti hrať sa na počítači prináša so
sebou riziko toho, že sa dostanú na stránky, ktoré pre nich nie sú vhodné. Nemusí
ísť nutne o erotický obsah, ale napríklad
o obsah s propagáciou návykových látok,
zbraní alebo inej tematiky. Bojíte sa zne-

Chránený prehliadač pri zapnutí internetbankingu vašej banky

Skener zabezpečenia vašej Wi-Fi siete

užívania detí cez internetové zoznamky?
Aj v tomto pomôže modul Rodičovská
kontrola. Modul automaticky navrhne
podľa veku dieťaťa, kam by nemala mať
vaša ratolesť prístup. Avšak počíta s tým,
že sa nájdu dobré dôvody na výnimky.
Rodič môže povoliť návštevu vybraných
stránok.

Ochráňte Wi-Fi pred susedom
Wi-Fi je dnes už bežnou súčasťou našich
domácností. Avšak signál tejto siete často
presahuje steny vášho bytu, takže ju
uvidia aj vaši susedia. Pri slabom zabezpečení sa k nej môžu prihlásiť a vidieť vaše
zdieľané súbory alebo vám spomaľovať
internet. Smart Security preskúma vašu
sieť a nastavenie routera. Ukáže vám
slabé miesta a navrhne riešenie. Nemusíte

volať technikov ani slepo veriť, že sa nemôže nič stať. Vždy, keď chcete mať istotu,
že je vaša domáca sieť bezpečná, stačí
spustiť funkciu Ochrana domácej siete.

Priamo v Telekome
Najjednoduchšou cestou, ako získať ESET
Smart Security 10 je využiť túto službu od
Telekomu. Verzia Rodinná licencia stojí
4,99 eur mesačne a dá sa použiť až na piatich zariadeniach. To znamená, že môžete
chrániť svoj počítač, tablet, aj smartfón.
Je na vás, na akom type zariadení licencie
uplatníte. Kúpiť sa však dá aj licencia na
jedno zariadenie Magio internet Security
za 2,51 eura mesačne. Keďže mnohí máme
dve a viac zariadení, napríklad notebook
a smartfón, je oveľa výhodnejšie zakúpiť
rodinnú liceniu. 

TOP APLIKÁCIE
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Bojujeme
s jarnou únavou

XÉNIA RYBÁKOVÁ

Keďže žijeme v miernom
podnebnom pásme, máme
to šťastie, že sa nám počas
roka striedajú štyri ročné
obdobia. Aj keď v posledných
rokoch zaznamenávame
kratšie prechodné obdobia
medzi letom a zimou,
minimálne dĺžka dňa sa mení
stále rovnako. Na jeseň sa
dni skracujú, v zime je tma už
pomaly o štvrtej poobede, no
s príchodom jari sa dni opäť
predlžujú a v lete si môžeme
čítať knihu či časopis bez
umelého osvetlenia ešte aj
o deviatej večer.

J

ar je pre mnohých ľudí najkrajším ročným obdobím. Príroda sa prebúdza
zo zimného spánku, všetko je krásne
zelené a rozkvitnuté, dni sa predlžujú
a teploty stúpajú. Avšak práve toto obdobie je pre niektorých ľudí veľmi náročné,
keďže bojujú s únavou, ktorej hovoríme aj
jarná únava.
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Čo to vlastne tá jarná únava je? Nie je to
žiadne ochorenie, s ktorým by bolo treba
chodiť k lekárovi. Náhle oteplenie, ako aj
striedanie teplejších a chladnejších vĺn spôsobuje veľkej časti ľudí spomalené reakcie.
Niekedy až stav malátnosti. K tomu sa pridruží ešte aj nedostatok vitamínov, keďže
v zime konzumujeme menej ovocia a ze-

leniny, nedostatok slnka a teda vitamínu
D a samozrejme všadeprítomný stres. A je
jasné, že koncom zimy je naše telo na konci
so silami a potrebuje poriadny reštart.
My vám prinášame zopár užitočných
tipov, ako jarnú únavu zvládnuť bez väčších problémov a telo opäť naštartovať do
optimálnej formy.

ZABOJUJME S JARNOU ÚNAVOU

POHYB NA ČERSTVOM VZDUCHU

J

edno z miest, kde dokážeme načerpať veľa energie
a dokonca zadarmo, je príroda. V nej sa skrýva
obrovská sila, ktorá práve na jar dokáže prebudiť
všetko spiace k životu. A keďže aj my sme súčasťou
prírody, táto sila pôsobí aj na nás. Stačí sa len prejsť
v lese, nadýchať sa čerstvého vzduchu a uvidíte, že sa
vám bude zdať svet krajší. Zároveň zapojíte do činnosti
aj svoje svaly, rozhýbete a prekrvíte ich, čo im len
prospeje. Odporúča sa minimálne 20 až 30-minútová
prechádzka na čerstvom vzduchu každý deň. Pokiaľ to
cez pracovný týždeň nestihnete, naplánujte si výlet do
prírody cez víkend a zoberte so sebou aj svoju rodinu,
či priateľov. Choďte po svojich, na bicykli alebo trebárs
aj na koni. A že neviete, kam máte ísť? Tak v tom vám
pomôžu rôzne aplikácie, či už na pešiu alebo cykloturistiku, alebo aj geocaching.

TURISTICKÁ
MAPA SR
V tejto aplikácii nájdete
topografickú mapu Slovenska
aj s turistickými chodníkmi.
Dokáže zaznamenávať vašu
prejdenú trasu a následne
vám ju zobrazí na mape ako aj
vypočíta rôzne štatistiky.

BIKEMAP
Pokiaľ máte radšej bicyklovanie ako chodenie po
vlastných, táto aplikácia vás
určite zaujme. Obsahuje viac
ako 3 milióny cyklotrás po
celom svete. Pomáha vám
pri navigácii v reálnom čase
a dokáže zaznamenávať aj
rôzne parametre vašej jazdy,
s ktorými sa môžete pochváliť vašim priateľom napr. na
sociálnej sieti.

VYPADNI.SK

GEOCACHING

Vypadni.sk je aplikácia,
ktorá obsahuje viac ako 2000
zaujímavých objektov spolu
s tisíckami fotografií po celom
Slovensku. Nájdete tam nielen
krásnu prírodu, ale aj rôznu
architektúru a históriu našej
krajiny. Navyše, do aplikácie
môžete pridať zaujímavé
miesto aj vy, pokiaľ vás nejaké
zaujalo a chcete ho odporučiť
ďalším používateľom.

Pokiaľ sa počas turistiky máte
chuť zahrať aj na schovávačku, určite sa vám bude páčiť
aplikácia Geocaching. Obsahuje veľký počet kešiek (niečo
ako poklad) a zobrazuje ich
na mape aj s ich náročnosťou.
Dostatok kešiek nájdete aj na
Slovensku, tak hor sa
do hľadania.

Čo zaberá na jarnú únavu?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pohyb na čerstvom vzduchu
Zvýšený príjem vitamínov, najlepšie z čerstvého ovocia a zeleniny
Obmedzenie ťažkých, mastných a vyprážaných jedál ako aj sladkých koláčov
Pravidelné cvičenie
Sauna, masáže, striedanie teplej a studenej vody pri sprchovaní a dodržiavanie pitného režimu
Pobyt na slnku, nielen kvôli vitamínu D, ale aj kvôli tvorbe sérotonínu, tzv. hormónu šťastia 
Časté vetranie miestností, v ktorých sa pohybujete
Vylúčenie alkoholu a cigariet
Dostatok spánku (odporúča sa 8 hodín denne)
Vyhýbanie sa stresu

TOP APLIKÁCIE
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VITAMÍNY A ODĽAHČENÁ STRAVA

Ď

alším dôležitým krokom je zvýšený prísun vitamínov, najlepšie v podobe čerstvej zeleniny a ovocia. Najviac vitamínov je v sezónnych a domácich produktoch, t. j. takých, ktoré netreba dlho transportovať. Zájdite si
na miestny trh a kúpte si čerstvé reďkovky, cibuľku, či šalát. Vynechajte zo svojho jedálnička mastné, vyprážané a ťažko stráviteľné jedlá a nahraďte ich ľahšími a sviežejšími variantami. Uľahčíte organizmu ich trávenie a tak vám zostane
viac energie na iné činnosti. Miesto sladkých maškŕt skúste napríklad ovocné
smoothie, ktoré dodá vášmu organizmu veľa vitamínov, vlákniny a energie
a na večeru poteší zeleninový šalát. Nebojte sa experimentovať a miešať rôzne
chute. Častokrát budete prekvapení, aké chutné môžu byť aj nepredstaviteľné
kombinácie. Zopár inšpirácií nájdete aj v týchto aplikáciách.

FIT RECEPTY
Fit recepty ponúkajú množstvo zdravých receptov prehľadne rozdelených do
rôznych kategórií. Pri každom recepte
je uvedený aj čas prípravy, varenia ako
aj obťažnosť. Takže si môžete vyberať aj
podľa toho, koľko máte času na prípravu,
prípadne či máte náladu na jednoduché
alebo zložitejšie recepty. Aplikácia je v češtine a je pravidelne aktualizovaná o nové
recepty.

KALORICKÉ TABUĽKY
Pre tých, ktorí sa okrem jarnej únavy chcú
zbaviť aj zopár „zimných“ kilogramov je
dobrou pomôckou aj táto aplikácia. Pomôže vám vypočítať vašu doporučenú energetickú bilanciu na deň v kalóriách, ale aj
kilojouloch. Kalorické tabuľky využívajú
databázu energetických hodnôt potravín
dostupných u nás ako aj v Českej republike. Svoj príjem ako aj výdaj energie si teda
môžete sledovať celkom presne.

100+ SMOOTHIE
RECIPES
Toto je len jedna z mnohých aplikácií na
prípravu smoothies. Väčšina z nich je
v angličtine, no viaceré obsahujú aj obrázky, takže nemusíte byť expert v angličtine,
aby ste sa v aplikácii vyznali. A pokiaľ do
vášho smoothie pridáte aj niečo mimo receptu, možnože objavíte nepoznané chute.

RELAX, MASÁŽE A PITNÝ REŽIM

O

krem toho, že telu dodáme vitamíny, kyslík, energiu z prírody a ponamáhame ho pri cvičení, mali by sme nahromadené škodlivé látky zo zimy vyplaviť z tela a dopriať
mu dostatok relaxu a oddychu. Na zbavenie sa škodlivín z tela
je vhodná sauna, kde telo zrelaxuje a taktiež si zlepšuje svoju
imunitu. Namáhaným svalom vždy dobre padne masáž a netreba
zabúdať ani na výdatný spánok. Ten je sám o sebe pre náš organizmus liečivý a jeho nedostatok môže spôsobiť vážne zdravotné
problémy. Na to, aby všetky spomínané veci dobre fungovali,
je dôležitý aj pitný režim. Zamyslite sa a buďte k sebe úprimní,
darilo sa vám počas zimy dodržiavať dostatočný príjem tekutín?
Pravdepodobne ani nie. Je ťažké pri tých všetkých povinnostiach,
ktoré denne máme, myslieť ešte aj na to, že treba piť vodu. No
našťastie, aj na toto existujú aplikácie.
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ZABOJUJME S JARNOU ÚNAVOU

PRAVIDELNÉ CVIČENIE

S

príchodom jari sa postupne prebúdza aj naše telo a okrem veľmi
prospešných prechádzok v prírode, by sme do svojho programu
mali zahrnúť aj pravidelné cvičenie. Okrem zaháňania jarnej
únavy nám cvičenie pomôže aj s budovaním formy do plaviek. Vybrať
si môžete z veľkého množstva rôznych cvičení, či už v posilňovniach,
v telocvičniach, či dokonca pod holým nebom. No pokiaľ sa vám
nechce nikam chodiť, pokojne zostaňte doma, oblečte sa do niečoho
pohodlného a zacvičte si s vaším telefónom. Teda skôr s aplikáciami
vo vašom telefóne. Tých existuje veľké množstvo, či už na posilnenie
určitej partie tela, napríklad brucha alebo komplexné precvičenie celého tela. Aplikácia vám predvedie, čo máte cvičiť, bude za vás počítať
opakovania, odmeria vám prestávku a opäť vyzve k cvičeniu, bude vám
postupne pridávať série. Taktiež vás odmení za dobre odvedenú prácu.
Avšak cvičiť už musíte sami.

BELLY LEGS BUTT
Táto aplikácia je zameraná na precvičenie a spevnenie ženských problematických partií: brucho, zadok, stehná, chrbát
a ruky. Môžete si vybrať z viacerých
cvičebných programov ako aj z rôznych
náročností a aplikácia zaznamenáva aj
vaše pokroky.

DENNÉ CVIČENIE
BRUCHA
Výborná aplikácia na precvičenie všetkých brušných svalov. Aplikácia najskôr
cvik predvedie, následne počíta opakovania ako aj série. Každý deň zapíše váš
pokrok a odmení vás za každodenné cvičenie. A samozrejme pravidelne zvyšuje
opakovania ako aj obťažnosť.

HYDRO COACH –
PITNÝ REŽIM

DÁŽĎ – ZVUKY
PRE SPÁNOK

Táto aplikácia vám pomôže s dodržiavaním pitného režimu. Na základe
faktorov ako sú vek, váha, pohlavie či
životný štýl, vám aplikácia vypočíta váš
optimálny denný príjem tekutín. Následne si môžete vybrať svoj obľúbený
pohár a aplikácia vám vždy pripomenie, kedy je čas ho naplniť a vypiť.

Jedna z množstva aplikácií s relaxačnou hudbou. Táto je špeciálna tým, že
obsahuje iba zvuky rôznych druhov
dažďa, a to dokonca vo vysokej kvalite.
Je vhodná napríklad do sauny, k masáži
alebo aj pri zaspávaní. Je tu na výber
veľké množstvo zvukov dažďa, pričom
si ich môžete prispôsobiť podľa svojej
chuti.

30 DAY FIT
CHALLENGE
WORKOUT
S touto aplikáciou precvičíte celé telo
a za 30 dní pravidelného cvičenia môžete
schudnúť aj zopár kíl. Aplikácia obsahuje
návodné videá, každý deň vám cvičenie
pripomenie, zvyšuje intenzitu krok po
kroku, zaznamenáva vaše pokroky v cvičení ako aj v znižovaní váhy a na konci
budete ocenení.

YOGA – TRACK YOGA
Výbornou a osvedčenou metódou relaxu a meditácie je aj joga. Táto aplikácia
obsahuje rôzne cvičebné programy pre
úplných začiatočníkov ako aj pre pokročilých. No nájdete tu aj niekoľkominútové cvičenia napríklad na odbúranie stresu, proti bolesti hlavy a iné.
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Aplikácie
pre hudobníkov
„Hudba je liekom na
trápenie duše,“ povedal
ešte v období pred naším
letopočtom známy
rímsky básnik Quintus
Horatius Flaccus. Podľa
ruského spisovateľa
Leva Nikolajeviča
Tolstého, bola hudba
akýmsi tesnopisom
emócií – emócií, ktoré sa
nedajú ľahko popísať.
Rozmýšľali ste však
niekedy nad tým, čo
hudba znamená pre vás?

A

k by sme položili túto
otázku muzikantom, ktorí
sa hudbe rozhodli zasvätiť
celý svoj život, dozaista by sme
sa dočkali nejednej zaujímavej
odpovede. Ich podstata by však
bola pravdepodobne rovnaká.
Hudba je cesta, fenomén, silný
cit, je to spojenie s nebesami, únik
pred realitou. Hudba je vášeň
a láska v jednom, je to vyjadrenie
radosti a bolesti súčasne… Hudba
je dôkazom toho že cítime, že
dýchame, že žijeme.
Či už patríte do skupiny aktívnych hudobníkov, pre ktorých
hudba znamená všetko, alebo ste
skôr jej pasívnejšími milovníkmi, ktorí si kde-tu na niečo radi
zabrnkajú, nasledujúce aplikácie
sú práve pre vás.
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MICHAELA ŠUTKOVÁ

GUITAR PRO

REAL DRUM

Guitar Pro je veľmi obľúbeným a často
vyhľadávaným hudobným editorom
najmä gitaristov. V prípade, že hľadáte
aplikáciu, ktorá vás prevedie základnými i zložitejšími technikami hry na
gitaru - od položenia prstov na hmatník
s názornou ukážkou na diagrame, cez
zapisovanie nôt do tabulatúr, až po
čítanie partitúr. Aplikácia zohľadní tiež
skutočnosť, že ste ľavák a všetky vysvetlenia tomu prispôsobí. Nechýba tu
ani možnosť zmeny tempa na určitom
mieste v skladbe, prípadne transpozícia
piesne do inej tóniny, ako aj funkcia
zabudovaného metronómu, vďaka
ktorému si vycibríte rytmické cítenie.
Aplikácia podporuje import súborov
cez USB, webový server alebo prehliadač, ako aj ich export do GP formátu.
Všetky piesne, ktorým sa venujete,
môžete mať prehľadne zatriedené vo
svojej knižnici. Praktické cvičenia si tu
nájdete aj v prípade, že ste basgitarista.
S Guitar Pro jednoducho môžete cvičiť
na gitaru, nech ste kdekoľvek.

Túžili ste si niekedy vziať do rúk
paličky, sadnúť si za rozloženú sadu
bicích nástrojov a schuti si udrieť do
každého bubna alebo činela? Vďaka
aplikácii Real Drum si nefalšovaný
zvuk bicích môžete naplno vychutnať
z vášho smartfónu. Bruškami prstov
klopkáte po displeji, výsledkom čoho
sa ozýva dokonalá simulácia jednotlivých zvukov. Podstatným mínusom je
skutočnosť, že je častokrát problém sa
vôbec trafiť do správneho bubna, keďže
ich rozmery sú podstatne menšie, než
by bolo potrebné. Aplikáciu je preto
komfortnejšie používať na tablete.
Napriek tomu, či na bicie hrať viete
alebo nie, s Real Drum si užijete kopec
zábavy. Vašu vysnívanú sadu bicích si
môžete vyskladať sami, prípadne celú
sadu otočiť v závislosti od toho, či ste
ľavák, alebo pravák. Aplikácia ponúka
na výber viacero druhov činelov, bubnov, ako aj ďalšie príslušenstvo, akým
je napríklad tamburína alebo kravský
zvonec. Súčasťou aplikácie je tiež
možnosť absolvovať až 60 bubeníckych
lekcií, ktoré vás prevedú základnými
i zložitejšími rytmami. Tie následne
môžete precvičovať do vami zvoleného
tempa či obľúbeného hudobného žánru. Nechýba
ani možnosť spustenia
vlastnej skladby, do ktorej
si môžete nahrať vlastné
bicie a nakoniec záznam
exportovať do formátu
MP3. Tak čo, pustíte sa do
toho?

APLIKÁCIE PRE HUDOBNÍKOV

GUITAR TUNA
Či už sa rozhodnete vziať do ruky gitaru,
husle, violončelo, bendžo, ukulele alebo
iný strunový hudobný nástroj, nezaobí
dete sa bez ladičky. Správne ladenie
je prvým krokom k úspechu vo vašej
muzikantskej kariére. Dobrá správa je,
že ladičku viac nemusíte nosiť so sebou
samostatne. Stiahnuť si ju totiž môžete
priamo do vášho telefónu. Aplikácia
Guitar Tuna, známa aj pod názvom Guitar Tuner Free, vám pomôže s ladením
rýchlo a jednoducho. Funguje na princípe
vstavaného mikrofónu, bez nutnosti
akéhokoľvek použitia napájacích káblov.
V prípade, že máte nástroj rozladený,
aplikácia určí presnú odchýlku a tiež vám
ukáže, ktorým smerom struny ladiť. Vďaka technológii potlačenia šumu, funguje
ladička dobre aj v hlučnom prostredí.

ZÁKLADO
M
ÚSPECHU
JE
SA SPRÁV
NE
NALADIŤ
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PRO
METRONOME
Chcete svoju hru na nástroj
posunúť na vyššiu úroveň?
Potom sa naučte hrať presne
ako hodinky. Na vašej ceste za
dokonalým cítením tempa vám
pomôže metronóm. Podobne
ako u ladičky, aj metronóm
môžete nosiť vždy so sebou.
Aplikácia Pro Metronome
vám umožní meniť tempo
v závislosti od vašich požiadaviek. Prispôsobiť si tak
môžete nielen rýchlosť, ale aj
zvuk či hlasitosť samotných
klikov, prípadne umiestnenie
akcentov. Výnimkou nie je ani
svetelná signalizácia tempa či
režim vibrovania. V aplikácii
nájdete tiež zoznam známych
skladieb s presnými tempami,
ako je napríklad Hey Jude od
slávnych Beatles, či Money od
Pink Floyd, na ktorých môžete trénovať svoje rytmické
cítenie. Nechýba ani funkcia
ukladania najčastejšie prehrávaných rytmov, ako aj možnosť
automatickej zmeny tempa. Tu
však ide o spoplatnené služby.
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PERFECT EAR

Môžete sa pýšiť absolútnym
sluchom či vynikajúcim zmyslom pre rytmus? Potom máte
polovicu úspechu ako hudobník vo vrecku. Ak nie, nezúfajte.
Je tu aplikácia, ktorá vám v tom
pomôže. Stačí, ak k tomu prihodíte kúsok snahy, odhodlania,
chuti a zanietenosti a časom
ani vy nebudete mať problém
identifikovať jednotlivé tóny
či akordy podľa ucha. Zároveň
sa zlepšíte v hudobnej teórii,
pochopíte intervaly, stupnice,
možno si aj naladíte nástroj
bez použitia ladičky. Aplikácia
Perfect Ear je dôkazom toho, že
bezchybnému sluchu sa môžete
naučiť, nielen sa s ním narodiť.
Nájdete tu tiež množstvo
cvičení na rozlišovanie rytmov,
nôt, ich zápisov do notovej osnovy. Nevyhnete sa spievaniu
tónov, intervalov, melodickým
diktátom, čítaniu nôt, vyklepkávaniu rytmov… Prejdete si
jednoducho všetkým tým, čo by
ste ako hudobník-profesionál
mali ovládať. Aplikácia navyše
zaznamenáva všetky vaše
dosiahnuté výsledky. Vďaka
týmto štatistikám budete
vždy vedieť, ktorým cvičeniam
sa musíte viac povenovať
a naopak, v ktorých oblastiach
vynikáte.

SHAZAM
Stáva sa vám, že vám celý
deň behá po rozume nejaká skladba a vy si neviete
spomenúť, ako sa volá? Alebo
ste v rádiu započuli výbornú
skladbu, ktorú by ste sa mohli
naučiť spievať, prípadne ktorú
by ste radi zaradili do repertoáru vašej kapely, no nepamätáte sa na jej názov, ani autora?
Váš problém vyrieši Shazam,
azda najpopulárnejší vyhľadávač hudby vôbec. Shazam
vám v priebehu niekoľkých
sekúnd zistí nielen to, aká je to
skladba, ale tiež vám ponúkne
podrobnosti ohľadom možnosti jej stiahnutia, vypočutia
či zakúpenia v online obchodoch. Svoje hudobné objavy
môžete následne zdieľať na
sociálnych sieťach, zároveň
si ich môžete ihneď vypočuť
na YouTube alebo si ich text
nechať vyhľadať na Google.
V prípade, že spevák alebo
kapela majú na internete aj
ďalšie hity či albumy, Shazam
vám ponúkne celú diskografiu,
ktorú si môžete vypočuť cez
Spotify, Deezer či Rdio. Ak
zrovna nemáte v danom momente pripojenie na internet,
aplikácia si vypočutú skladbu
uloží a pri najbližšej možnosti
vám ju vyhľadá a predstaví.
Geniálne, že?

VYTRÉNU
JTE
SI DOKON
ALÝ
HUDOBNÝ
SLUCH

WALK BAND
V KOMPONOVANÍ
VLASTNEJ HUDBY
VÁM UŽ NIČ
NEBRÁNI

Milujete hudbu? Snívali ste
vždy o tom, že sa budete venovať komponovaniu vlastných
skladieb, avšak chýba vám
kapela? Nič nie je stratené.
Aplikácia Walk Band vám
zabezpečí rovno celé hudobné
štúdio. Ovládanie je intuitívne
a zvládne ho každý, aj keď samotné nahrávanie jednotlivých
nástrojov už také jednoduché
nie je. Až tu sa ukáže váš
tvorivý duch. K dispozícii máte
metronóm, ktorý vás udrží po
celý čas v rovnakom tempe. Na
výber máte klavír, gitaru, akustické bubny, elektronické bicie,
basgitaru… Ak vám však na
začiatok chýba inšpirácia, prípadne trochu praxe, nájdete tu
aj takzvané loopy. Tieto prednahraté slučky vám poskytnú
výborný základ pre nahrávanie
ďalších nástrojov. Ich zvuk
zároveň môžete prispôsobiť
želanému hudobnému žánru.
Na záver, keď budete s finálnou
verziou vašej skladby spokojní,
môžete si ju uložiť, poslať priateľom alebo ju verejne zdieľať
s inými používateľmi aplikácie
v rámci Music Zóny.
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SING! KARAOKE
BY SMULE
Ak ste svoj talent nenašli v hre
na hudobný nástroj, ale baví
vás skôr spievanie, aplikácia
Sing! s karaoke piesňami bola
vyvinutá práve pre vás. Stačí,
ak si k smartfónu zapojíte
slúchadlá, vyberiete obľúbenú
skladbu a už vám nič nebráni
v tom, aby ste to poriadne
roztočili. Každú skladbu môžete spievať buď sólovo, alebo
ako duet s vaším priateľom,
poprípade ako skupina. Od
toho sa odvíja aj zobrazovanie
textu piesne na displeji. Počas
spevu máte na výber či chcete
nahrávať výlučne zvuky, alebo
sa dáte nahovoriť aj na videozáznam. Po tom, ako nahrávku
zastavíte a uložíte, budete
môcť svoj spev upravovať
prostredníctvom zvukových
efektov na základe vašich
preferencií. Chcete znieť ako
popová hviezda, alebo sa má
váš hlas niesť v duchu grunge
či indie? Či už sa so svojimi
speváckymi vystúpeniami
nakoniec podelíte s verejnosťou v rámci hudobného fóra
v aplikácii, alebo svoj hudobný
klip zazdieľate cez sociálne
siete, je len na vás.

REAL PIANO
Zábavnou a zároveň náučnou
pomôckou je aj nasledujúca
aplikácia klavíra, ktorá okrem
hodnovernej simulácie piana
ponúka ďalšie realistické
zvuky hudobných nástrojov,
ako je organ, čembalo, akordeón, harfa, violončelo, gitara či
sláčikové kvarteto. Aplikácia
vám umožní precvičovať si
základné akordy priamo na
klávesnici klavíra. Nechýba
ani tlačidlo sustain pedála,
po zatlačení ktorého sa vám
automaticky predĺži dozvuk
hraných tónov, ako aj označenie kláves podľa tónových
skratiek. Trénovať môžete na
jednej alebo dvoch rolovacích
klávesniciach. Funkcie, ktoré
si zaručene obľúbite, nájdete
pod ikonkou čarovnej paličky.
Prvou z nich je Magic Keys,
ktorá vám ponúkne zoznam
populárnych skladieb, ako je
napríklad Bad Romance od
Lady Gaga, Hello od Adele,
prípadne niečo z tradičnejších
vianočných kolied. Po tom, čo
si jednu z nich vyberiete, vám
neostáva nič iné, len ľubovoľne stláčať klávesy, zatiaľ čo sa
vám z telefónu
budú ozývať
známe tóny
skladby. Svojich
priateľov tak
môžete prekvapiť vaším doposiaľ neobjaveným „talentom“.
Druhá zázračná
funkcia sa volá
Magic Tiles.
Ide skôr o hru,
v ktorej trénujete svoju presnosť i hudobné cítenie. Vašou
úlohou je stláčať konkrétne
klávesy v závislosti od toho,
kde sa zjavia padajúce objekty.
Celú situáciu vám sťažuje hudobný doprovod, ktorý určuje
tempo celej piesne.

SOUNDCLOUD –
MUSIC & AUDIO
Svoju obľúbenú hudbu môžete
mať vždy so sebou a navyše ju
môžete počúvať z mobilu, aj
keď ste offline. Služba SoundCloud je platforma, ktorú
častokrát prirovnávajú k YouTube, no s výlučne audioobsahom. Okrem toho, že na
portáli SoundCloud si môžete
vypočuť nespočetné množstvo
skladieb od známych či menej
známych interpretov z celého
sveta, je to ideálne miesto
pre online distribúciu vašej
vlastnej hudobnej tvorby.
Okrem streamu je to aj kreatívny nástroj pre priame editovanie skladieb. Interpretov,
ktorých hudba sa vám páči,
môžete odoberať, prípadne si
ich skladby ukladať do svojho
playlistu či ohodnotiť lajkom.
Pri prehrávaní piesní nechýba
ani grafické znázornenie vĺn
zvukového výstupu, ktoré
vám pomôžu v jednoduchšej
orientácii. Už viete, čo si na
SoundCloud vypočujete ako
prvé?

MOŽNO V
O
VÁS DRIEM
E
KLAVÍRNY
VIRTUÓZ
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TELEFÓNY SAMSUNG

Nerozlučná dvojica

SAMSUNG GALAXY A3 A GALAXY A5 VO VERZII 2017
MICHAL REITER
SAMSUNG
GALAXY A5

SAMSUNG
GALAXY A3

MNOHÍ DOBRE POZNÁTE MEGA
ÚSPEŠNÚ SÉRIU TELEFÓNOV RADU
GALAXY A . SAMSUNG TENTO ROK
OPÄŤ INOVOVAL. ROK 2017, KTORÉHO
OZNAČENIE SI NESÚ, NIE JE VÝNIMKA.
NA VÝBER MÁTE Z DVOCH VEĽKOSTÍ.
CHVÁLIME, ŽE VÝROBCA AKO JEDEN
Z MÁLA NEZABÚDA AJ NA TÝCH,
KTORÝM VEĽKÉ TELEFÓNY PRÍLIŠ
NESEDIA. PÁČI SA NÁM ZÁROVEŇ, ŽE
,,
AJ KEĎ MÁ MODEL A3 4,7 DISPLEJ, JE
,,
TO „SILNÝ STROJ . NEMÁ OKLIEŠTENÉ
PARAMETRE LEN PRETO, LEBO JE
MALÝ. KVALITA SA POZNÁ HNEĎ
NA PRVÝ POHĽAD, MY SME OBA
TELEFÓNY PREVERILI. PRECHOD
Z VLAJKOVEJ LODE SAMSUNG GALAXY
S7 BOL CELKOM PLYNULÝ. TOTIŽ
GALAXY A5 (2017) JE PO VERZII
S7 DRUHÝ NAJLEPŠÍ MOBIL OD
SAMSUNGU. AK TEDA NEPOČÍTAME
NAJVÄČŠÍ MODEL A7 (2017).

Radosť držať v ruke
Oba telefóny sú prvotriedne
spracované. Majú 2.5D displej, takže ochranné sklo je zahnuté po hranách. Na rozdiel
od množstva iných modelov
v strednej triede sa výrobca
rozhodol použiť ochranné
sklo aj na zadnej strane. A aj
tu je zahnuté. Na spresnenie, vyrobiť zahnuté sklo
je technologicky náročný
proces, to nie je ako „zohnúť“
hliník. Oba smartfóny majú
certifikáciu IP68. Takže ich
môžete pokojne ponoriť do
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1,5 m vody na 30 minút.
Telefóny majú tradičný
„Samsung dizajn“ aj rozloženie tlačidiel. Tentoraz
však majú snímač odtlačkov oba telefóny. A oba ho
majú v najnovšej generácii.
Netreba teda prstom cez
snímač potiahnuť tak ako
pri A5 (2016), ale stačí prst
len priložiť. Opäť oceníte to,
že keď chcete menší telefón,
nezostanete ako minulý
rok bez tohto šikovného
snímača. Tlačidlo Domov má
stále taký príjemný zdvih
a charakteristické ťuknutie.

Na toto sme si u Samsungu
za tie roky poriadne zvykli.
Novinkou je podpora
rýchleho nabíjania, nový
konektor USB-C a extra kompaktná nabíjačka priamo
v balení. Na spodnej hrane je
audiokonektor, ten tu zostal
a nie ste viazaní len na bezdrôtové slúchadlá. Telefón
podporuje Nano SIM kartu
a vložiť do neho môžete pamäťovú kartu až do kapacity
256 GB. Presunul sa reproduktor, a to na pravú hranu.
Už si ho nebudete zakrývať
rukou pri pozeraní filmov

alebo hraní hier. Fotoaparát
s LED bleskom je na zadnej
strane a nevystupuje z tela
telefónu.

Technická výbava
Tu sa už telefóny líšia, no
Super AMOLED displej
majú oba. Začnime menším
modelom. Galaxy A3 má 4,7“
displej s HD rozlíšením. Má
2 GB RAM a 16 GB úložného
priestoru. Je to tak trochu
na hrane, ale priestor na hry,
hudbu alebo filmy sa ľahko
zväčší vloženou microSD

TELEFÓNY SAMSUNG

kartou. Výkonovo je telefón
dobre vybavený. Má až
8-jadrový procesor priamo
od Samsungu. Ide o model
Exynos 7870 s maximálnou
frekvenciou na jadro 1,6 GHz.
V teste AnTuTu získal 44915
bodov. To je slušný výkon
v strednej triede. A v oboch
je aj FM rádio, čo je u Samsungu celkom rarita.
Podstatný je aj fotoaparát.
Hlavný má rozlíšenie 13 Mpx
s automatickým zaostrovaním. Fotiť sa s ním určite dá
a môžete sa naň spoľahnúť
v každej situácii. Dokonca
ho rýchlo spustíte dvojitým
stlačením tlačidla Domov.
Predný má 8 Mpx a pevné
zaostrovanie. Je ideálny na
selfie. Špecialitou na fotoapa
ráte je možnosť aktivovať
plávajúce kruhové tlačidlo

ako spúšť. To sa celkom
hodí. Batéria má kapacitu
2350 mAh.
Rozmerovo väčší z dvojice má 5,2“ Full HD displej.
Galaxy A5 (2017) má 3 GB
RAM a 32 GB úložného
priestoru. Procesor je takisto
priamo od Samsungu a je
to model Exynos 7880. Tiež
8-jadrový, no má vyššiu
maximálnu frekvenciu na
jadro, až 1,9 GHz. Zmena je
aj vo fotoaparáte. V tomto
prípade majú predný aj
zadný fotoaparát rozlíšenie
16 Mpx. Batéria má kapacitu
3000 mAh.

prepracovaná. Pribudol
filter modrého svetla, ktorý
vám bude šetriť oči. Má až
10 stupňov intenzity a dá sa
nastaviť tak, aby sa zapínal
automaticky podľa časového plánu alebo súmraku
a úsvitu. Pribudlo plánovanie
odosielania SMS. Stále tu nájdete Samsung Cloud, ktorý
slúži na zálohovanie detailných nastavení telefónu ako
aj synchronizáciu vašich
fotiek medzi zariadeniami
Samsung.
No a tešiť sa môžete na
funkciu Always-On displeja.
Vždy uvidíte, koľko je hodín
alebo aké máte zmeškané
udalosti. 

Systém
Oba smartfóny majú Android
6.0.1 a úplne novú nadstavbu.
Graficky je čistá, no zároveň

Zmena systému je poznať,
vyzerá skvelo

Nový USB-C konektor je
obojstranný. Nemusíte tak
rozmýšľať, ako otočiť kábel
od nabíjania

Fotoaparát je v jednej
línii s telom.
Nič nepresahuje

Za koľko?
Galaxy A3 (2017) si môžete na voľnom trhu kúpiť za
odporúčanú cenu 329 eur a Galaxy A5 (2017) za 429 eur.

Cena Galaxy A5 (2017) k paušálom Happy
•
•
•
•

1 € mesačne (+ úvodný poplatok 49 €) k Happy Profi
4 € mesačne (+ úvodný poplatok 49 €) k Happy XXL
7 € mesačne (+ úvodný poplatok 99 €) k Happy XL
9 € mesačne (+ úvodný poplatok 99 €) k Happy XL
volania, Happy L
• 9 € mesačne (+ úvodný poplatok 149 €) k Happy M
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MULTIMEDIÁLNE APLIKÁCIE
NAJLEPŠIE
APLIKÁCIE
NA ÚPRAV
U VIDEA
PONÚKNU
TAKMER
PROFESIO
NÁLNY
VÝSLEDOK
. STAČÍ NA
TO
TROCHU Z
RUČNOST
I.

Upravujeme
video
V SMARTFÓNE A TABLETE

RE

É
ŽIS

R

NATÁČANIE VIDEOZÁZNAMU POMOCOU SMARTFÓNU JE DNES BEŽNOU
ZÁLEŽITOSŤOU. NATO, ABY STE NATOČILI POMERNE KVALITNÉ VIDEO,
NIE JE NUTNOSŤ VLASTNIŤ ŠPECIALIZOVANÚ KAMERU, ÚPLNE POSTAČÍ
AJ SMARTFÓN. MODERNÉ TELEFÓNY, DNES AJ TIE STREDNEJ TRIEDY,
MAJÚ DOSTATOČNE KVALITNÚ KAMERU, RESP. FOTOAPARÁT,
S KTORÝM ZACHYTÍTE VŠETKY POTREBNÉ DETAILY.
A VIETE ČO JE NA TOM NAJLEPŠIE? SMARTFÓN
MÁTE NEUSTÁLE U SEBA A ŽIADNA ZAUJÍMAVÁ
PRÍHODA VÁM NEUNIKNE.
MIROSLAV ILLÉŠ

Na video dnes už aj so smartfónom
Je však dobre vedieť aj to, že ak video natočíte, nemusí to byť nutne jeho výsledná podoba. Často sa
môžete dostať do situácie, že natáčate video a niekto
vám prebehne pred objektívom alebo sú v natáčanom
prostredí nepríjemné zvuky, ktoré by ste si tam neželali.
To je len niečo málo zo situácií, ktoré vás pri natáčaní
môžu stretnúť. Pravdou je, že aj mnohí videoblogeri
a youtuberi natáčajú svoje videá na smartfóny, v ktorých ich následne aj upravujú. Veľkou výhodou úpravy
videa je, že si nemusíte dávať pozor nato, čo ste natočili
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navyše, či je to do videa vhodné alebo napr., čo ste povedali. Jednoducho to zopakujete ešte raz. Ako to však
bude vyzerať? Výborne! Pri úprave videa nevhodné momenty vystrihnete, pridáte obrázok, odstránite pôvodný
zvuk a nahradíte ho hlasovou nahrávkou alebo nejakou
obľúbenou skladbou. A to je len malá časť z toho, čo
všetko môžete s videom po natočení v smartfóne/tablete spraviť. Avšak, efektnú úpravu videa bez správnej
aplikácie nespravíte. My vám predstavíme niekoľko veľmi dobrých a jednoduchých aplikácií na úpravu videa,
ktoré sú úplne zadarmo. Poďme na to, avšak nie zložito,
ale v úplnej jednoduchosti a prehľadnosti.

MULTIMEDIÁLNE APLIKÁCIE

ADOBE PREMIERE CLIP
Aplikácia Adobe Premiere Clip je jednoduchšou
verziou profesionálneho programu pre počítače. To
však neznamená, že je nepoužiteľná. Práve naopak,
ponúka zaujímavé funkcie a jednoduchú ovládateľnosť. Po spustení aplikácie vás privíta jednoduchá
plocha s pluskom – tam je skrytý váš nový projekt.
Následne sa zobrazia možnosti pridania videa
z vášho zariadenia alebo z cloudových služieb, ak ich
používate. Integrovaná je aj možnosť natočenia videa
z aplikácie. Po označení videa na úpravu budete mať
na výber dve možnosti: auto alebo manuálna úprava.
V automatickom režime vám program pripraví
vlastný zostrih videa. Ten je síce bez roboty, ale nie je
vždy ideálny. Lepšie je siahnuť po druhej možnosti.
V manuálnom režime sa zobrazí časová os videa,
s ktorou môžete pracovať. Je možné upraviť kvalitu
videa ako svetelnosť, expozíciu a odtiene. Taktiež
môžete video skrátiť, vystrihnúť z neho neželané
detaily, prispôsobiť hlasitosť zvuku, zvuk odstrániť
alebo pridať nový z vášho telefónu. Ak je to potrebné, aplikácia ponúka aj vlastné zvučky. Ak z videa
vystrihujete, automaticky vznikajú prechody, ktoré
je možné nastaviť tak, aby boli plynulé. Nájdete tu
aj položku spomalenie videa, chýba však možnosť
zrýchlenia. Ak sa vám nepozdáva celkový vzhľad,
je možné použiť rôzne obrazové filtre. Zaujímavou
funkcionalitou je vloženie vlastnej vodotlače, ktorá
bude zobrazená v ľavom rohu videa alebo možnosť
vloženia videozáveru v neobmedzenej dĺžke. Ak máte
vytvorený videozáver, môžete ho nahrať do aplikácie
a bude sa automaticky zobrazovať na konci videa.
Všetko je možné v konkrétnej úprave vypnúť/zapnúť. Výsledné video je možné uložiť do telefónu, cloudu, zdieľať na sociálnych sieťach
alebo priamo na YouTube. Na
výber sú dve možnosti kvality
videa: HD a Full HD. Aplikácia je
zdarma, ponúka dobré možnosti a jednoduchú ovládateľnosť,
stačí si to nacvičiť.

APPLE IMOVIE
Ak by sme ju označili za najlepšiu
aplikáciu na úpravu videa v telefóne alebo tablete, ďaleko od
PRE MAJIT
EĽOV
pravdy by sme neboli, že je to
IOS ZARIA
DENÍ JE
iMove od Apple. Má však jednu
TOTO PRIO
RITNÁ
nevýhodu – je kompatibilná iba
VOĽBA NA
V
IDEO
s iOS zariadeniami, teda iPhone
alebo iPad. Vo väčšine iPhone
a iPad zariadení je táto aplikácia
vopred nainštalovaná. Podstatnou
výhodou je to, že je veľmi ľahko ovládateľná
a ponúka toľko prepracovaných možností, ako žiadna iná aplikácia pre mobilné zariadenia. V iMovie
môžete vytvoriť video alebo upútavku, obe na vysokej úrovni. Upútavka je ako z filmu a nastavujete si
všetko od textu, prechodov, až po obrázky. Témy sú
vopred nastavené, alebo si môžete poskladať vlastné.
Druhou možnosťou je úprava videa, ktoré si vyberiete z galérie a následne upravujete. Hneď na začiatku
môžete označiť viacero súborov, ktoré chcete spojiť –
videá a obrázky. Následne začínate video upravovať.
Možnosti sú veľmi obsiahle, video môžete strihať,
duplikovať, oddeľovať zvuk, pridávať nové zvuky,
používať rôzne filtre, pridávať text, nadpisy alebo
video efektne spomaliť a zrýchliť. Taktiež sú tu rôzne
prednastavené šablóny, podľa ktorých sa môžete
riadiť. Video môže mať rôzne odseky, opakovania
a mnoho iného. iMovie je priekopníkom v tvorbe
a úprave mobilného videa, bez akýchkoľvek pochybností. Aplikácia je vo väčšine nových zariadení
predinštalovaná, ak ju však nemáte, je spoplatnená
sumou 4,69 eura.

AK MÁTE RADI
APLIKÁCIE
OD ADOBE, TOTO
JE RIEŠENIE
PRE VÁS

TOP APLIKÁCIE

41

MULTIMEDIÁLNE APLIKÁCIE

CYBERLINK
POWERDIRECTOR

VIVA VIDEO

Toto je šikovná aplikácia s prehľadnými
vrstvami videa. Jednoduchosť ovládania ju robí zaujímavou aj pre používateľov, ktorí nemajú s podobnými
aplikáciami žiadne skúsenosti. Každá
možnosť úpravy je dobre viditeľná
a jednoducho sa dá aplikovať do videa.
Video môžete vybrať z galérie alebo ho
priamo z aplikácie natočiť, prípadne
aj vybrať jeho pozadie. Páči sa nám
možnosť vkladania rôznych efektov
do videa, čo ho robí ešte atraktívnejším. Efekty však nie sú „detské“, ale
také, čo sa dajú použiť v akomkoľvek
videu. Samozrejmosťou je strih videa,
pridávanie a odoberanie zvukovej
stopy, rôzne filtre, možnosť otáčania
videa alebo zrkadlového zobrazenia.
Aby boli videá presne podľa predstáv,
nemôže chýbať spomalenie a zrýchlenie
videa. Tejto aplikácii sa dá málo vyčítať.
V neplatenej verzii však bude v každom
videu malá vodotlač výrobcu, to sa však
dá prežiť. Benefit pre používateľa je
jednoznačný, množstvo funkcií na tvorbu skvelých videí a ovládanie v úplnej
jednoduchosti. Výsledné video je možné
uložiť alebo priamo zdieľať na sociálne
siete. Aplikácia je v tejto základnej
verzii zdarma.

Ak nevadí malé logo
výrobcu vo výslednom
videu, toto riešenie
máte zadarmo
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Toto je aplikácia s toľkými možnosťami
úprav a záznamu videa, že si nájde to
svoje naozaj každý. Nie je to síce na najvyššej úrovni, ale na zaujímavé úpravy
je vhodná. Video je možné vytvoriť z galérie alebo natočiť priamo v aplikácii,
pričom už pri natáčaní si môžete vybrať
z viacerých filtrov, natočiť spomalené/
zrýchlené video alebo použiť vtipné
obrazové efekty. V úpravách nechýbajú
možnosti ako strih videa, vkladanie
iných videí/obrázkov a taktiež zvukových súborov. Navyše tu nájdete
možnosti vkladania rôzneho textu,
rámčekov, smajlíkov, nálepiek alebo
pohyblivých GIF obrázkov. Je to aplikácia, ktorá ponúka naozaj množstvo
zábavy a určená je skôr pre mladších
používateľov. Okrem rôznorodej úpravy
videa je tu možnosť vytvárať zaujímavé
koláže z fotografií, ktoré sú doplnené
o rôzne filtre a efekty. Taktiež si môžete
nastaviť miesto ukladania vašich výtvorov. Aplikácia je zdarma, zmieriť sa ale
musíte s množstvom reklám.

Z TOĽKÝCH
JE
MOŽNOSTÍ
LÉM
B
O
CELKOM PR
Ť
A
R
SI VYB

REVERSE
TAKÚTO A
PLIKÁCIU
STE
EŠTE NEV
IDELI, VŠE
T
KO
PÔJDE OD
ZADU A V
A
Š
E
KREATÍVN
E VÝTVOR
Y SA
STANÚ ST
REDOBOD
OM
POZORNO
STI

Aplikácia, ktorá ponúka iba jedinú možnosť, ale takú, ktorú nenájdete v žiadnej
inej. Z klasického videa spraví opačné.
To však nevyzerá „akože“, ale výsledok
je skutočne prekvapujúco spracovaný
a zaujímavý. Ak natočíte dobrú scénu,
bude to vyzerať, ako by ste mali nadprirodzenú schopnosť. Skutočne úchvatné
výsledky. Aplikácia ponúka možnosť
vytvorenia nového videa alebo výberu
z galérie. Po vybratí, resp. natočení
videa označíte tú časť, ktorú chcete
vidieť z opačnej perspektívy. V ponuke
úprav nájdete už len možnosť pridania
zvuku z vášho telefónu alebo z prednastavených zvučiek. Ak nechcete
pôvodný zvuk videa, môžete ho vypnúť.
Nakoniec zostáva zloženie výsledného
videa. To je možné zachovať v pôvodnej
aj upravenej verzii. Ak chcete vytvoriť
zaujímavé, a pritom veľmi zábavné
video, túto aplikáciu určite vyskúšajte.
Dobrou správou je, že je úplne zadarmo,
jedinou prekážkou sú časté reklamy.

MULTIMEDIÁLNE APLIKÁCIE

VIDEOSHOW

WEVIDEO

VIDEOEDITOR

Ide o aplikáciu, s ktorou nielen upravíte
video, je totiž viacúčelová. Na úvod máte
na výber z viacerých možností – úprava
videa, fotografií a taktiež ich záznam cez
aplikáciu s rôznymi filtrami a zvukovými
stopami. Spodná lišta aplikácie ponúka
rýchle orezanie videa, zmenšenie veľkosti
alebo vytvorenie MP3 súboru. Ak vložíte
video, aplikácia z neho odstráni obraz
a vytvorí samostatný zvukový súbor, čo
môže byť zaujímavé. V samotnej úprave
videa sú viaceré možnosti – orezanie, strih,
vloženie/odstránenie zvuku alebo vloženie
viacerých obrázkov a videí. Zaujímavosťou
tejto aplikácie sú pestré témy, ktoré videá
oživia. Tém je viacero, plus je možnosť
zadarmo stiahnuť nové. Vychytávkou je aj
vkladanie GIF súborov, teda pohyblivých
obrázkov do videa, vkladanie rôznych špeciálnych smajlíkov alebo textu, ktorý má
široké možnosti úprav. Páčia sa nám aj rôzne tematické prechody medzi obrázkami/
videom. Ak chcete upraviť fotku, je možné
z nej vytvoriť krátky video pohľad podľa
rôznych tém s vaším textom. Nevýhodou
sú občasné reklamy a vodotlač výrobcu vo
videu. Samotná aplikácia je zdarma.

Skutočne jednoduchá aplikácia, ktorá síce
neponúka strih videa, ale iba jeho skrátenie, ale o to menej roboty s videom vlastne
máte. Do jedného výtvoru sa dá vložiť
viacero videí a obrázkov v takom poradí,
ktoré vám bude vyhovovať. V jednotlivých
častiach môžete pridávať text a rôznych
smajlíkov. Vcelku je možné súbor skrášliť
rôznymi filtrami, novým zvukom alebo
zvukovým záznamom. Viac možností tu
nie je a často ani netreba. Avšak, ak ste
trošku kreatívni, dajú sa tu vytvoriť veľmi
zaujímavé videá. Aplikácia je zdarma a neobsahuje takmer žiadne reklamy, jedinou
nevýhodou je logo výrobcu vo vytvorenom
videu.

Aplikácia s efektami, ktoré inde nenájdete,
VideoEditor ponúka štyri možnosti. Prvé
tri sú video zaznamenať,
upraviť alebo upraviť
pomocou špeciálnych efektov.
ÁCIA
Štvrtou možnosTÁTO APLIK
MI
IV
ťou je natočenie
S BLÁZN Ý
ÁS
V
I
videa s vopred
EFEKTAM
NE
nastaveným
TA
S
NAOZAJ DO
zvukom, resp.
skladbou, ktorú pri
natáčaní naspievate
a aplikácia z toho spraví
zaujímavý výsledok. Ak sa trafíte do slov
v pesničkách, bude to vyzerať, ako by ste ju
naspievali vy. Videá s efektami sú skutočne
skvelé a najlepšie je to, že efekty pridávate
úplne jednoducho. Každý efekt má svoju
ikonu a po stlačení sa začne pridávať do
videa v takej dĺžke, ako dlho budete ikonu
držať. Efektov je celkom 12 a sú výnimočné,
ale skôr bláznivé. Okrem rýchlych úprav/
efektov tu nájdete aj klasické možnosti prispôsobenia videa podľa predstáv. Nechýba
strihanie, pridávanie hudby, obrázkov,
rôznych animácií a taktiež zaujímavých
tém a filtrov s textami. Páčia sa nám
rozličné pozadia, ktoré je možné do videa
vkladať, a tiež jednoduchý posun videa do
strán alebo rotáciu v požadovanom smere.
Aplikácia je zdarma a ako aj pri ostatných
sa vo videu objavuje logo výrobcu.

QUIK
Názov súboru, to je prvý krok, ktorý je potrebné v tomto programe spraviť. Presný
návod vás sprevádza v každej časti úprav.
Kroky pozostávajú z klasických činností,
tak ako ich má väčšina už spomenutých
aplikácií. Jedinečnosť Quik však spočíva
vo vopred pripravených šablónach, ktoré
sú veľmi kvalitne spracované a výsledný efekt je ohromujúci – my odporúčame šablónu Dandy. Ak nemáte potrebu
video orezávať, dopĺňať smajlíkov
a pod., prvé dva kroky v aplikácii
vytvoria z vloženého videa efektný
výsledok. Aplikácia je zdarma, ale aj tu
je vo videu logo výrobcu.

DVA KROKY
TOVÉ
A MÁTE HO
ZAJ
VIDEO. NAO
RÝCHLE
S touto aplikáciu sa vyhráte do
sýtosti. Je tu neuveriteľné množstvo
funkcií, ktoré skrášlia vaše videá
TOP APLIKÁCIE
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MICHA

ČO NÁS NA
SMARTFÓNOCH
HNEVÁ?

L REIT
E

R

Doba, keď mnohí z vás
vystriedali viacero smartfónov,
je tu už niekoľko rokov.
Obyčajne sa menia po dvoch
rokoch, v Telekome sa dá meniť
už po roku. Lepšie fotoaparáty,
rýchlejšie procesory, to je
hlavný dôvod výmeny, no
niektoré problémy akoby tu
boli s nami večne. Prečítajte
si o tých našich, možno v nich
nájdete aj ten váš smartfón.

1 Odolnosť voči pádu
2 Leštený hliník
Niečo, o čom sa dá krásne písať,
čo v prezentáciách veľmi dobre
vyzerá a čo dnes musí mať takmer
každý telefón. Je to škoda, pretože
tieto telefóny sú v ruke dosť šmyk
ľavé. Na druhú stranu, smartfóny
s ochranným sklom na zadnej
strane sa zase samovoľne šmýkajú
z nábytku. Neraz vám spadnú, ak
je stôl čo i len mierne mimo rovnováhy. A to je obyčajne vždy.

Ponoriť odolnejší telefón do vody alebo ho zašpiniť
múkou, to môžete robiť aj každý deň. Záleží len na
vás, ako radi sa kúpete, prípadne robíte domáce cestoviny. Spadnúť vám však môže len raz. Je to škoda,
práve pády sú zatiaľ najslabšie miesto v odolnosti
telefónov. Pozor na pivo, morskú vodu či telesné
tekutiny. Výrobcovia garantujú certifikáciu IP67 /
IP68 len v prípade sladkej čistej vody. A pozor aj na
záruku. Konštrukčne mnohé telefóny zvládnu ponorenie, no výrobca spravidla dáva od uplatnenia
záruky v tomto prípade ruky preč.

čakanie
3 Dlhé
na nový OS
Toto tvrdenie sa netýka zariadení od Apple a ich
systému iOS. Všetci androidoví používatelia, až na
Nexusy či Pixely od Googlu, ale o dlhom čakaní
na nový systém vedia svoje. Operátori napr. radi
vylaďujú firmvér pre svoje telefóny tak, aby čo
najlepšie fungoval v ich sieti a na ich službách.
Tým ale spôsobuje nekompatibilitu v univerzálnom inštalačnom balíku od Googlu. Niekedy tak
nový operačný systém dostanete po roku od jeho
uvedenia na trh. Ak vôbec.
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4 Časté
aktualizácie
Aktualizovať je dnes veľmi moderné.
Avšak niekedy aj kontraproduktívne.
Priveľa aktualizácií, ktoré len opravujú
staré chyby, to by nebolo až také kritické. No po stiahnutí a nainštalovaní
novej verzie však neraz objavíte ďalšie
chyby, prípadne chyby ešte z predchádzajúcej verzie, ktoré už v tej vašej
predchádzajúcej boli opravené. A to
veru nepoteší.

5

Nie vždy sa
vylepšuje

Mať vždy aktualizovanú
aplikáciu je príjemný pocit,
no nie vždy ide o nás. Neraz
výrobca aktualizuje preto, aby
zapracoval nové systémy meraní a štatistík, čo by výrobcovi
prezradilo niečo navyše o vašom
správaní a používaní aplikácie.
Typickým príkladom
je aplikácia Facebook.

7 Práva aplikácií
Častou výčitkou nielen z kruhov profesionálov je nadmerná potreba oprávnení rôznych
aplikácií. K čomu potrebuje hra spravovať vaše
kontakty a mať prístup k telefónu? Prístup
k úložnému priestoru chápeme, uloží si tam
aktuálne rozohranú pozíciu. No neraz chce
aplikácia prístup k fotoaparátu, mikrofónu
a iným hardvérovým prvkom. V prípade chatovacej aplikácie, ktorá podporuje posielanie
fotiek, je to bežné. No ak chce takéto oprávnenia kartová hra, treba sa mať na pozore.

9 Iba on-line

Hovorí sa, že ak nemáte dátový
balík od operátora alebo nie ste
na Wi-Fi, smartfón je vám nanič.
Možno extrémne tvrdenie, no
prídete o základnú funkcionalitu všetkých aplikácií, hoci už
stiahnuté filmy a fotografie si
môžete pozrieť aj bez pripojenia k internetu. Stačí ich mať
v telefóne. Je škoda, že niektoré
aplikácie vás nechajú v štichu,
práve keď ich potrebujete.

6 Ikony zhora nadol

Mať 5,5“ telefón je pre mnohých štandard. Na
celý displej ale bežne nedočiahnete prstami.
Navzdory tomu sa až na skromné výnimky ikony nových aplikácií pridávajú zhora
nadol. A tak si ich musíme posunúť dole. Tie,
ktoré najčastejšie používame sú v spodnej
časti displeja, aby sme na ne pokiaľ možno čo
najlepšie dočiahli.

8 Komu patrí náš telefón?

Akonáhle zapnete telefón, prestávate byť anonymní.
Služby ako GPS nám pomáhajú, personalizované
vyhľadávanie a návrhy vo vyhľadávači takisto. Je to
veľmi príjemné a popravde, neprekáža nám takéto „sledovanie“. Veľmi nám to uľahčuje prácu, keď vyhľadávač
zhruba tuší a odhadne, čo chceme dopísať. Menej
príjemné je to, že v zmluvných podmienkach pri prvom
zapnutí telefónu sme zaškrtli súhlas s obchodnými
podmienkami. Tie nám nezaručujú dostupnosť služby.
Zaručujú nám ale spracovanie našich údajov získaných z telefónu poskytovateľom služby.

výdrž
10 Slabá
batérie?
Na záver pripomienka k výdrži batérie. Veľa sa hovorí o tom, ako tie
telefóny „nič nevydržia“. Pravda,
to super delo, čo nosíte vo vrecku
vydrží horko-ťažko deň. No zoberte si, že máte v ruke fotoaparát,
kameru, čítačku elektronických
kníh, multimediálny prehrávač,
prenosnú TV a rádioprijímač, aktuálne noviny, predpoveď počasia,
cestovné poriadky, „počítač“ na
strihanie videí, chatovací program,
nástroj na úpravu fotiek a mixovanie hudby, telefón…treba ešte
pokračovať?
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PÍŠEME NA MOBILE

Píšeme na mobile
s ľahkosťou
DOBA SMARTFÓNOV
S MECHANICKOU KLÁVESNICOU
JE UŽ PREČ. HOCI NA TRHU
NÁJDETE STÁLE TELEFÓNY,
KTORÉ EŠTE KLÁVESNICU
MAJÚ, V KURZE SÚ UŽ DÁVNO
ZARIADENIA S VEĽKÝMI,
TAKMER BEZOKRAJOVÝMI
DISPLEJMI. PO MECHANICKEJ
KLÁVESNICI NEZOSTALA
ANI STOPA.
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D

nes sa totiž smart
fóny používajú
čoraz častejšie na
multimédiá a zábavu.
Prezeráme na nich internetové stránky, pozeráme
seriály a videá, používame
aplikácie. Oveľa menej
potrebujeme doma na
surfovanie zapínať notebook alebo nebodaj stolný
počítač.
Tie však oproti mobilom ponúkajú jednu
obrovskú výhodu – pohodlné písanie na klávesnici.
Výrobcovia telefónov sa
snažili v priebehu rokov
s neduhom ťažkého písania vysporiadať a zvýšiť
používateľom komfort.
Spomínate si ešte na časy,
keď ste esemesku písali
niekoľkonásobným stláčaním tlačidiel, aby ste sa
dostali k požadovanému
znaku? Neskôr pribudol

slovník T9, ktorý písanie
začal zjednodušovať. Známe sú aj rôzne prídavné
mechanické klávesnice,
ktoré si kvôli vysokej cene
reálne kúpilo len málo
ľudí.
S príchodom smart
fónov s dotykovým
displejom sa klávesnica
pretavila do mobilnej
aplikácie, a tak výrobcom
odpadol obrovský balvan
starostí, ktoré na seba prevzali tvorcovia aplikácií.
V obchodoch s aplikáciami je ich niekoľko a naozaj
je z čoho vyberať. Od
serióznych klávesníc až po
emoji klávesnice.

Tieto klávesnice sú
vyvíjané s orientáciou
na zážitok používateľa,
alebo povedané ľudskou
rečou, aby sa vám na nej
písalo pohodlne, rýchlo
a bez chýb. Väčšina z nich
sa dokáže učiť. Postupne,
ako klávesnicu používate,
učí sa od vás, predikuje
slová a rovnako aj ťahy či
ťuknutia. Aj keď neťuknete presne, klávesnica
sa od vás za ten čas naučí,
ako to asi myslíte a čo ste
chceli pôvodne stlačiť.
Pohodlný spôsob písania
je aj posúvanie prstom po
displeji. Nemusíte zdvihnúť prst z displeja, len ho
presúvate po písmenách
a klávesnica predikuje,
aké slovo chcete napísať a vy si vyberiete z
návrhov. Ak sa netrafí,
opravíte ju a nabudúce už
bude múdrejšia.
Toľko k základom
technológie fungovania
klávesníc. Pripravili sme
pre vás prehľad tých
najužitočnejších, s ktorými písanie už nebude
trápenie.

PÍŠEME NA MOBILE
TOMÁŠ BURANSKÝ

ESNICE
TIETO KLÁV
HLIŤ
MÔŽU ZRÝC
IE
VAŠE PÍSAN
AŽ O 50 %

GBOARD
Klávesnica z dielne Google ponúka presné
písanie obohatené vyhľadávaním. Priamo
v aplikácii je integrované vyhľadávanie cez
Google, čo je užitočné. Vyhľadanú informáciu
dokážete skopírovať do poľa, v ktorom píšete,
čím ušetríte čas. Bohaté sú aj možnosti personalizácie – orientácia pre pravú/ľavú ruku,
možnosť dať si do pozadia obrázok. Nastaviť si
môžete aj automatické opravy, tak aby písanie
bolo čo najpresnejšie. Klávesnicu nemusíte
nijako špeciálne synchronizovať, je napojená
na váš Google účet a zálohu si robí sama.

SWIFTKEY KEYBOARD
S touto klávesnicou dokážete v praxi zázraky. Vie totiž pracovať s niekoľkými jazykmi súčasne, čo ocenia najmä ľudia, ktorí
naozaj okrem slovenčiny používajú aj druhý komunikačný
jazyk, napríklad v práci. Klávesnica predikuje slová a opravy
s prihliadnutím na všetky aktívne jazyky, ktoré si nastavíte.
Písaním si zároveň obohacuje slovnú zásobu a stáva sa tak
presnejšou. Na výber máte
z množstva motívov, aby ste
písanie mali pestrejšie. A ak
si nenájdete svojho favorita
medzi bezplatnými, možno ho
nájdete medzi tými, ktoré sú
za malý príplatok. Do pozornosti dávame aj takzvaný
režim uvoľnenia klávesnice.
Tá potom pláva po displeji
a vy si ju presuniete tam, kde
ju aktuálne potrebujete mať.
Všetky údaje sú zálohované
v cloude naprieč zariadeniami.
Ak používate viacero telefónov, písanie bude pohodlné vo
všetkých zariadeniach.

SwifKey vytvorí na základe
používania aj mapu
presnosti úderov

SWYPE
Swype je do istej miery veľmi podobná klávesnica ako SwiftKey. Tiež pracuje v dvoch
jazykoch a ponúka množstvo tém na personalizáciu. Jej výhodou je integrácia sociálnych
sietí Facebook a Twitter. Aplikácia si prezerá
vaše kontakty a príspevky a vďaka nim dokáže spresniť svoje predikcie. Po vašom povolení
dokáže pristupovať aj ku vašim kontaktom
v telefóne, čo tiež zjednoduší písanie a zlepší
návrhy slov. Samozrejmosťou je tiež synchronizácia cez cloud. V oboch obchodoch si však
za ňu zaplatíte približne dve eurá.

FLEKSY

Fleksy mení
spôsob
písania a je
postavená na
jednoduchých
gestách

Klávesnica Fleksy pracuje na úplne
inom princípe ako spomenuté
klávesnice. Kontinuálne posúvanie
prstom po písmenách tu nefunguje. Založená je na gestách. Do
kláves normálne ťukáte a klávesnica zobrazuje návrhy slov. Spomedzi
návrhov si potom posúvaním prstom smerom
nadol vyberiete ten správny. Potiahnutie hore
uloží neznáme slovo do slovníka. Potiahnutie
doľava slovo vymaže a podobne. Príjemné
sú aj návrhy rôznych hashtagov, vstavaných
emoji a čoraz obľúbenejších gifiek.
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Pripojili by
ste si dnes
ku smartfónu
takúto
klávesnicu?

RUKOPIS GOOGLE
Ďalšia aplikácia z dielne Google nie je úplne
štandardnou klávesnicou, ale môže byť užitočná pre používateľov, ktorí radi píšu dotykovým
perom. Aplikácia dokonale rozpozná rukopis
a prepíše vami zadaný text do znakov. Kontinuálne používanie aplikáciu zdokonaľuje.
Písať môžete bez prerušenia, aplikácia sama
pridáva medzery medzi
slovami. Ak by vás takéto
písanie omrzelo, môžete sa
vrátiť ku klasickej klávesnici stlačením zemegule.
Vzorky vášho písania
môžete anonymne zdieľať so
spoločnosťou Google, ktorá
ich analyzuje a klávesnicu
zdokonaľuje. Z dizajnového
hľadiska je aplikácia jednoduchá. Vybrať si môžete
medzi svetlým a tmavým
motívom, podľa toho, ktorý
viac lahodí vašim očiam.

SMART KEYBOARD
Ak ste vyznávačom detailných nastavení a používate
napríklad arabčinu a hebrejčinu, môžete využiť platené riešenie. Smart Keyboard sľubuje zážitok z písania. Ten má v Obchode Play hodnotu niečo cez dve
eurá. Jazykové balíčky si sťahujete ako ďalšiu prídavnú aplikáciu, čo neprispieva ku komfortu. Urobíte
to však jedenkrát a hotovo. Mohlo by vás uspokojiť
aj to, že aplikácia nepracuje s cloudom a nesleduje
vaše aktivity. Učí sa naozaj iba na základe toho, čo
na nej píšete, slovník si dopĺňate a zálohu nastavení
aplikácia robí iba lokálne na SD kartu. Svoj slovník
si môžete importovať vo formáte CSV a funguje to
aj opačne. Pokiaľ už nejaký slovník máte, importuje
ho. Predtým, ako by
ste mali za aplikáciu
zaplatiť, odporúčame
vyskúšať bezplatnú
trial verziu, aby
ste zistili či naozaj
dokáže naplniť vaše
očakávania.

Písanie s dotykovým
perom môže byť zážitok

KLÁVESNICA
GO – EMOJI
Go – Emoji je jednoznačne klávesnica, ktorá nie
je pre každého. Ak máte radi výstrelky a bláznovstvá, bude sa vám páčiť. Funguje tu spôsob
písania prostredníctvom „swipeovania“. Nič výnimočné oproti ostatným klávesniciam nemožno
očakávať. Funkcie predikovania textu a písania
sú tiež vyladené. Celý biznis model aplikácie je
však postavený na množstve tém, pozadí a emoji.
Môžete si nainštalovať zlatú verziu klávesnice či
dažďovú a množstvo ďalších tematických verzií.
Takéto prispôsobovanie si však vyberá svoju
daň v podobe množstva nútenej reklamy, ktorá
vás v krátkom čase prinúti samotnú klávesnicu
odinštalovať. 

Z hľadiska dizajnu toho
Smart Keyboard
neponúka veľa

TE
AK POUŽÍVA
RIADENÍ,
VIACERO ZA
U
KLÁVESNIC
VYBERTE SI
U
S PODPORO
CLOUDU
Rozhodne nejde
o klávesnicu pre každého
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ROMAN KADLEC

S
A
Č
I
S
E
T
Ť
Á

SKR
AMI
R
H
I
M
Ý
N
L
S MOBI

MOBILNÉ HRY
PREDSTAVUJÚ
VÝBORNÝ
SPÔSOB, AKO SI
SKRÁTIŤ VOĽNÝ
ČAS A ZABAVIŤ
SA. VYBERÁME
HERNÉ
APLIKÁCIE,
KTORÉ STOJA ZA
VYSKÚŠANIE.

PRE NEHO

FALLOUT
SHELTER

HORIZON
CHASE

NEW STAR
SOCCER

RIPTIDE GP:
RENEGADE

Fallout Shelter je simulátor života v protiatómovom kryte. Ako jeho
starosta sa budete starať
o to, aby kryt postupne
rástol a obyvatelia boli
šťastní. Túto v princípe
jednoduchú úlohu vám
bude komplikovať viacero nešťastných náhod,
ako sú útoky nájazdníkov, požiare alebo premnožené rádioaktívne
potvory. Fallout Shelter
nedávno získal aj nové
funkcie, takže si môžete
starostlivosť o protiatómový kryt spestriť
aktívnym prieskumom
apokalyptického sveta
a plnením rôznych úloh.

Medzi mobilnými aplikáciami
nájdete aj zábavné automobilové hry. Horizon Chase odkazuje
na arkády z 90. rokov a ide
o jednu z najlepších hier svojho
druhu. Kombinuje zábavnú
hrateľnosť s retro audiovizuálnym spracovaním. Výsledkom
je unikátna hra, ktorá si zaslúži
pozornosť. V Horizon Chase
budete pretekať po celom svete,
odomykať nové automobily
a vylepšenia a súperiť o titul
svetovej jednotky. Väčšina
pretekov trvá do 3 minút,
takže hrať sa môžete aj počas
krátkej cesty autobusom. Hra je
v obmedzenej verzii dostupná
zadarmo, môžete si teda bez
platenia overiť, či vás osloví alebo nie. Všetok obsah je možné
odomknúť za malý jednorazový
poplatok.

Futbalová hra môže mať na
smartfóne úplne inú podobu,
než na akú ste zvyknutí z počítačov alebo herných konzol.
V New Star Soccer si vytvoríte
futbalistu, s ktorým prežijete
celú kariéru. Odohráte zápasy,
budete trénovať, ale takisto
sa nevyhnete riešeniu dilem
súkromného života a životného štýlu futbalistu. New Star
Soccer je atypický futbalový
kokteil, ale napriek tomu (alebo
práve preto) si získal popularitu
hráčov na celom svete. A hoci
sú súčasťou hry aj samotné
futbalové zápasy, tie prebiehajú
vo forme zábavných minihier.
Zápasy vďaka tomu netrvajú
dlho a dajú sa pohodlne ovládať
aj na dotykovom displeji. Túto
hru by si nemal nechať ujsť
žiaden fanúšik futbalu.

Ak hľadáte špičkovú grafiku,
preteky člnov Riptide GP si
určite získajú vašu pozornosť. Najnovší diel s podtitulom Renegade prináša
doteraz najprepracovanejšie
audiovizuálne spracovanie
a zábavnú hrateľnosť. Okrem
jednotlivých pretekov si
môžete zahrať aj príbehový
režim. Podobne ako v prípade
iných pretekárskych hier, aj
Riptide GP: Renegade ponúka
množstvo člnov, ktoré môžete
počas hrania odomknúť a vylepšiť. Hru odporúčame aj
milovníkom automobilových
hier. V prípade člnov však
treba počítať s trochu iným
správaním „vozidla“.
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HRY

PRE ŇU

THREES!

POU

EPISODE

Najlepšie hry sú obvykle tie
najjednoduchšie. Threes! je
logická hra s jednoduchým
konceptom – z kameňov na
hernej ploche musíte vytvárať
číslicu 3 a jej násobky. Na prvý
pohľad jednoduchá úloha sa
pomerne rýchlo zmení na
komplexnú výzvu. Jednotlivé
hry trvajú v závislosti od
vašej šikovnosti aj aktuálneho
šťastia pár desiatok sekúnd
alebo niekoľko minút, takže
ide o ideálnu zábavu na skrátenie krátkej voľnej chvíle.

Spomínate si ešte na fenomén menom Tamagoči?
Táto mobilná hra vám ho
pripomenie. Budete sa v nej
starať o mimozemského miláčika, ktorého treba kŕmiť,
umývať, obliekať a zabávať.
Súčasťou aplikácie je viacero
minihier a Pou je presne ten
typ aplikácie, ktorú nainštalujete a môže vás zabávať
donekonečna. Vypnite si však
zvuky upozornení, Pou sa
vie niekedy zvukovo prejaviť
v ten najnevhodnejší čas.

Episode zaujme najmä hráčky. Ide o interaktívny príbeh
pre násťročné, ktorý ovplyvňujete vašimi rozhodnutiami.
Hra je ideálna na precvičovanie a rozširovanie slovnej zásoby angličtiny. Treba si však
dať pozor na to, že za niektoré
voľby je potrebné zaplatiť
hernými peniazmi. Obvykle
ide o tie rozhodnutia, ktoré
sú zlomové pre pokračovanie príbehu v romantickom
duchu. Nenechajte sa však
obmäkčiť, počet takýchto rozhodnutí a prípadné investície
do hry začnú veľmi rýchlo
rásť. Pokiaľ ste však ochotní
akceptovať skutočnosť, že
hlavná hrdinka nezbalí svojho vysnívaného princa, ide
o fajn spôsob, ako si skrátiť
cestovanie autobusom.
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CSI: HIDDEN
CRIMES
CSI: Hidden Crimes je hra na
motívy obľúbeného seriálu
Kriminálka CSI. Ide o logickú hru s prvkami tzv. hľadacích hier. Znamená to, že
budete na hernej obrazovke
hľadať skryté predmety
a riešiť jednoduché logické
hádanky. Hra je dostupná
zadarmo a dokáže výborne
zabaviť aj bez platenia.

HRY

PRE
SONIC DASH
V obchode s aplikáciami
môžete nájsť viacero kultových herných postavičiek.
Sonic medzi ne jednoznačne
patrí a v hre Sonic Dash
budete robiť to, čo ide tomuto
modrému ježkovi najlepšie –
behať. Neustále. Sonic Dash
je zástupcom obľúbeného
žánru tzv. nekonečných
behacích hier, ktoré nemajú dosiahnuteľný koniec.
Podstata tejto hry spočíva
iba v tom, že ju budete hrať
dookola a snažiť sa prekonať
svoj rekord. Hrateľnosť je
totiž v jadre jednoduchá,
ale aby ste so Sonicom
skutočne excelovali,
to vyžaduje cvik.
Vďaka konceptu
hry však ide
o výbornú zábavu na pár minút,
ku ktorej sa môžete
pravidelne vracať.

CLASH ROYALE
Clash Royale je nový hit od
tvorcov hry Clash of Clans.
Táto hra kombinuje prvky
real-time stratégie a kartovej
hry. K jej hraniu potrebujete pripojenie do internetu,
nakoľko budete súperiť iba
s ostatnými živými hráčmi.
Čaro Clash Royale spočíva
v atypickej kombinácii, ktorá
však vo výsledku funguje
prekvapujúco výborne. A nakoľko sú jednotlivé zápasy
rýchle, ide o vhodnú zábavu
aj počas krátkej prestávky.
O motiváciu sa stará získavanie nových kartičiek a ich
následne vylepšovanie.
Táto hra je jednoducho
hit.
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TEMPLE RUN 2
Toto je povinná jazda. Temple
Run patrí medzi najlepšie
mobilné hry svojho druhu
a pokiaľ ste tento titul ešte nehrali, treba to napraviť. Úloha
je jednoduchá – treba vydržať
behať čo najdlhšie a vyhýbať sa rôznym prekážkam
v hernom svete. Taktiež treba
zbierať mince, aby ste si mohli
vylepšiť hlavného hrdinu
a kúpiť si nové schopnosti.
Temple Run sme síce zaradili
do kategórie „Pre krátke chvíle“, avšak to bude platiť iba
spočiatku. Keď si hru osvojíte,
jeden beh vám potrvá aj niekoľko minút. Pozor na to.

MICROSOFT
SOLITAIRE
COLLECTION
Ako si najlepšie skrátiť
dlhú chvíľu? Kartovou
hrou Solitaire. Tá v tomto
smere exceluje už dlhé roky
a v počiatkoch počítačov išlo
o jeden z mála programov,
ktoré ponúkali rozptýlenie
od práce. Dnes má Solitaire
rovnako pozitívny účinok
a môžete si ho dopriať aj na
mobilných zariadeniach.
Microsoft Solitaire Collection
obsahuje 5 kartových hier
a umožňuje synchronizovať
postup v hre cez cloud. Stačí
sa prihlásiť do Microsoft
účtu. Vďaka tomu môžete
pokračovať v hraní priamo
na počítači. Praktické.
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SUPER MARIO
RUN
Kto by nepoznal legendárnu hernú
postavičku talianskeho inštalatéra? Super Mario sa prvýkrát
objavil aj na mobilných zariadeniach. Hru Super Mario Run si
môžete zahrať na iPhone a iPade,
v priebehu marca by mala byť dostupná aj pre Android zariadenia.
Super Mario Run má jednoduché
ovládanie, vystačíte si s jedným
prstom. Aj napriek tomu však ponúka dobrú hrateľnosť a náročné
levely, ktoré možnože dokončíte
na prvýkrát, ale na ich skutočné
zvládnutie budete potrebovať viac
pokusov. Super Maria pre mobilné
zariadenia si môžete stiahnuť
zadarmo, zahráte si však iba časť
hry. Pre úplné odomknutie všetkého herného obsahu je potrebné
zakúpiť plnú verziu za 9,99 eura.
Je to pomerne vysoká čiastka,
nakoľko všetkými úrovňami môžete prebehnúť v priebehu 2 hodín.
Bez ohľadu na to, Super Mario Run
stojí za vyskúšanie. Už len kvôli
tomu, že ide o prvú mobilnú hru
priamo od Nintenda.

čoskoro
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NONSTOP KNIGHT
Hry na hrdinov predstavujú obľúbený žáner, avšak prispôsobiť ich
ovládanie dotykovému ovládaniu
je náročná úloha. Dvojnásobne,
keď máte na ovládanie používať
iba jednu ruku a optimálne jeden
prst. Nonstop Knight predstavuje
jedno z možných riešení. Hrdina
bojuje s nepriateľmi automaticky,
vy mu môžete pomáhať aktivovaním špeciálnych schopností.
Stačí iba ťuknúť na veľkú ikonu, čo
zvládnete aj v prípade, že telefón
držíte v jednej ruke. Herný hrdina
bojuje s príšerami aj v prípade,
že hru aktívne nehráte. Takýmto
spôsobom generuje peniaze, za
ktoré si vylepšujete vybavenie.
Koncept hry je v jadre jednoduchý,
avšak na mobilných zariadeniach
funguje dobre. Po čase sa však
treba zmieriť s tým, že sa rýchlosť
vylepšovania schopností a vybavenia značne spomalí.

JETPACK
JOYRIDE
Toto je herná klasika,
ktorú by mal vyskúšať každý majiteľ
smartfónu. Ide o hru
z kategórií „dajú
sa ovládať jedným
prstom“ a „nekonečná
behačka“. V tomto
prípade budete behať
v 2D priestore, zbierať
mince a pokúsite
sa prežiť čo najdlhšie. Laboratórium,
z ktorého utekáte,
totiž obsahuje veľké
množstvo nástrah.
Výhodou tejto hry je
jednoduché ovládanie
jedným prstom a zábavný herný dizajn.
Hoci robíte neustále
to isté dookola, hra
ponúka dostatočnú
variabilitu, takže sa
k nej budete radi vracať. Jetpack Joyride
odporúčame, ak máte
pár minút voľného
času.

BADLAND
Toto je jedna z najlepších
hier, ktoré sú prispôsobené pre ovládanie jedným
prstom. Koncept hry spočíva v plnení jednotlivých
úrovní. Musíte sa dostať
z bodu A do bodu B,
pričom si treba vystačiť
s ovládaním iba pomocou
jedného prsta. A ako to už
býva, v praxi ide o oveľa
zložitejšiu úlohu, ako by
sa mohlo na prvý pohľad
zdať. Badland si zahráte
zadarmo a ponúka dlhú
hraciu dobu. Viaceré
úrovne vyžadujú trochu
cviku, kým ich úspešne
dokončíte. Badland
zaujme aj umeleckým
spracovaním a dôrazom
na fyzikálne zákony.

HRY

FIRE EMBLEM
HEROES OCENIA
NAJMÄ HRÁČI, KTORÍ
RADI ROZMÝŠĽAJÚ
A TAKTIZUJÚ
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POKÉMON GO
Hru Pokémon GO pravdepodobne netreba bližšie
predstavovať. Minulý rok
v lete rozpútala hotové šialenstvo, ktorému sa nevyhlo
ani Slovensko. Dnes je už
situácia o poznanie kľudnejšia
a mnohí možno na Pokémon
GO úplne zabudli. Tvorcovia
hry však lákajú hráčov, aby
si ju opäť nainštalovali. Do
herného sveta totiž pribudla
druhá generácia Pokémonov,
ktorá prináša viac ako 80
nových príšeriek na chytanie.
Medzičasom sa mierne vylepšila aj hrateľnosť, avšak zmeny v koncepte hry nečakajte.
Stále je to o tom, že treba
chodiť so zapnutým telefónom povonku a v rozšírenej
realite chytať príšerky, ktoré
sa zobrazia vo vašom telefóne.
Pozor však na veľkú spotrebu
energie telefónu. Hra neustále
využíva GPS smartfónu, takže
batériu vybije oveľa rýchlejšie
ako iné hry.

FIRE
EMBLEM
HEROES

IMPLOSION
– NEVER LOSE
HOPE

Fire Emblem Heroes je
najnovšia mobilná hra
od spoločnosti Nintendo.
Ocenia ju najmä náročnejší hráči, ktorí pri
hraní radi rozmýšľajú
a taktizujú. Ide o ťahovú
stratégiu s RPG prvkami.
Váš tím bude pozostávať z viacerých hrdinov
s rôznymi schopnosťami
a cestou k úspechu je nielen osvojenie si ich silných
a slabých stránok, ale aj
vhodne zvolená kombinácia hrdinov pri zostavovaní tímov. Fire Emblem
Heroes zabaví na dlhé
hodiny a hra je dostupná
zadarmo. Pozor však, dokáže byť návyková. Poteší
najmä milovníkov série
Fire Emblem, avšak ide
o ideálny spôsob, ako sa
s touto sériou zoznámiť.

Táto hra ponúka takmer konzolovú kvalitu, a to z hľadiska
audiovizuálneho, hrateľnosťou
aj spracovaním. Ide o akčné
RPG, ktoré je pre potreby
mobilných zariadení prispôsobené výborne. Budete skúmať
postapokalyptickú Zem, bojovať
s množstvom nepriateľov a pritom vylepšovať vášho hrdinu.
Súbojový systém prekvapí
množstvom útokov, ktoré je
možné kombinovať pre ešte
silnejší efekt. Výhodou je, že hru
môžete otestovať zadarmo, aby
ste vedeli, či vám bude vyhovovať. V prípade záujmu je potom
možné odomknúť
úplnú verziu.

CRASHLANDS
Crashlands je hra, ktorá sa teší
veľkej popularite medzi počítačovými hráčmi. Môžete si ju
zahrať aj na mobilných zariadeniach. Crashlands je akčné RPG
s dôrazom na zbieranie surovín
a vyrábanie nových predmetov,
ktoré potom sprístupňujú prístup k ďalším predmetom. Hra
obsahuje aj prvky RPG, takže
sa váš hrdina bude postupne
zlepšovať. Hlavnou devízou tejto hry je však najmä otvorený
svet a absolútna voľnosť pri
hraní. Ak chcete, môžete dlhé
hodiny iba zbierať suroviny
a premieňať ich na silnejšie
vybavenie. Hra však ponúka
aj zábavný príbeh s viacerými
úlohami.
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PORADŇA
Tipy pre váš smartfón
SMARTFÓN JE TAKÝ
MALÝ POČÍTAČ
DO VRECKA.
TAK SA KEDYSI
INTELIGENTNÝM
ZARIADENIAM
HOVORILO. MAJÚ
VEĽA MOŽNOSTÍ
A ZAČIATOČNÍKOV
MÔŽU ODRADIŤ.
PRÍPADNE SVOJE
SMARTFÓNY
POUŽÍVAJÚ LEN
DO URČITEJ MIERY
A NEOVLÁDAJÚ
VŠETKY FUNKCIE. TO
JE ŠKODA, PRETOŽE
ICH SPRÁVANIE
A ROZHRANIE
SA DÁ DOBRE
PRISPÔSOBIŤ. MY
SME PRE VÁS AJ

TIP

NEZOBRAZUJE SA
OSTATNÝM VAŠE ČÍSLO?

Stáva sa vám, že si kúpite nový telefón a keď s ním
voláte prvýkrát, ozvú sa vám vaši kamaráti „prosím, kto volá?“. Tak tomu sa hovorí CLIR – Calling
Line Identification Restriction. Teda blokovanie
zobrazovania vášho čísla. To je služba, ktorú
poskytujú operátori zadarmo. Ak niekomu voláte
a nechcete volanému ukázať svoje číslo, dá sa to
v telefóne zapnúť.
Avšak, volať dnes z utajeného čísla nie je celkom
fér a v drvivej väčšine váš hovor volaný ani nezdvihne. Ako teda nastaviť nový telefón tak, aby sa
vaše číslo zobrazovalo?
Detaily o nastavení volania nenájdete v nastaveniach systému Android, ale priamo v aplikácii Telefón. Vstúpte do nastavení a vyberte
položku Ďalšie nastavenia. Tu nájdete položku
Zobraziť ID volajúceho. Niekedy tu bude zobrazený nápis informujúci o tom, že nastavenia
sú predvolené sieťou operátora. Niekedy to
môže byť nastavené tak, že sa bude vaše číslo
zobrazovať, inokedy bude každá nová SIM
karta v telefóne nastavená tak, aby sa vaše číslo
nezobrazovalo ostatným volaným.
Stačí zmeniť predvoľbu na Zobraziť číslo.
Odteraz už budú všetci vidieť vaše telefónne
číslo.

TIP

AUTOMATICKÉ
KLÁVESNICE

Píše za vás klávesnica nezmysly? Tu je návod na
to, ako vypnúť autokorekciu. Tá sa totiž nachádza v každej klávesnici bez výnimky. Snažíte sa
napísať nejaké slovo a po stlačení medzerníka sa
prepíše úplne iné? Vypnite automatické opravy.
V Androide môžete mať nainštalovaných viacero klávesníc. Všetky nájdete v časti Nastavenia –
Jazyk a vstup. Vyberte vami používanú klávesnicu.
Ak máte telefóny značky Samsung, bude označená
ako Klávesnica Samsung. Funkcia sa volá Automatická náhrada. Treba ju vypnúť, ušetríte si starosti
a nedorozumenia.

V TOMTO ČÍSLE
PRIPRAVILI ĎALŠIE
TIPY, AKO SVOJMU
SMARTFÓNU
POROZUMIEŤ ZASE
O NIEČO VIAC.
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Zbystrite pozornosť
Dajte si pozor na dva zásadné rozdiely. Jedným
z nich je Prediktívny text a druhým Automatická
náhrada.
Prediktívny text navrhuje slová v riadku nad
klávesnicou. Počas vášho písania stačí na slovo
ťuknúť a dopíše sa. Na druhú stranu automatické
nahradzovanie slov odhaduje, čo by ste chceli
napísať a po stlačení medzerníka slovo automaticky dopíše. A tak napríklad namiesto slova Ahojte
napíše Nebojte. Len preto, lebo ste ho minule
použili v nejakom písanom texte.

ROBÍ VÁŠ TEL
EFÓN,
ČO SA MU ZAC
HCE?
S NAŠIMI TIPM
I
HO USMERNÍT
E
MICHAL REITER

TIP

PREČ S NEPOTREBNÝMI
APLIKÁCIAMI

TIP

ČO SO SPOMALENÝM
SMARTFÓNOM?

?
Máte so
smartfónom
nejaké
problémy,
s ktorými
si neviete
poradiť?

Kúpili ste si telefón a po niekoľkých mesiacoch
akosi nemáte priestor na nové aplikácie a hry?
Pamäť telefónov nie je nafukovacia a občas bude
nutné niektoré veci vymazať. Napríklad menej
používané aplikácie. Ako ich nájsť? Rozhranie
telefónov býva rôzne, no mnohé základy majú
spoločné. Takže menej používané aplikácie
môžete hľadať v časti Nastavenia – Batéria. Tu
nájdete zoznam aplikácií, ktoré majú vysokú
spotrebu ako aj tie, ktoré systém dočasne vypol,
pretože ste ich 3 dni nepoužili. Takto to robia
napr. telefóny od firmy Samsung.
No a keďže v tomto zozname uvidíte práve
takto optimalizované aplikácie, môžete sa ľahšie
rozhodnúť, ktoré vymazať/odinštalovať.

Bežné odinštalovanie
Najrýchlejšou cestou, ako odinštalovať aplikácie,
je urobiť to z hlavného menu. To znamená, že si
aplikácie označíte z menu aplikácií a odinštalujete
odtiaľ. Prvý spôsob je chytiť ikonu aplikácie a potiahnuť ju na horné menu a tlačidlo Odinštalovať.
Druhý spôsob je priamo v menu vybrať položku Upraviť alebo Odinštalovať a vtedy sa ku
každej ikone doplní
znamienko
Mínus.
Potom stačí
len ťukať
na ikony
a programy
odinštalujete. Takto je
to vidieť aj
na našom
obrázku.

PORADŇA

Občas sa stane, že sa smartfón mierne spomalí,
no nie je to pravidlom. Iste viete, že Android ponúka zoznam otvorených a použitých aplikácií.
Stlačte dotykové tlačidlo so štvorčekom a zobrazí sa tento zoznam.
Tlačidlom Zavrieť všetko ich odstránite z pamäte. Android si síce manažuje aplikácie sám, no
niekedy mu treba pomôcť. Posunutím zobrazených náhľadov do strán ich môžete odstraňovať
po jednom.

Kedy zatvárať aplikácie ručne?
• Aplikácia sa spomalila alebo prestala reagovať
• Zapli ste omylom hru a chcete mať istotu, že
nebude dlho zaberať miesto v pamäti RAM
• Chcete mať istotu, že aplikácie nebudú zbytočne bežať na pozadí a spotrebovávať energiu

Alebo nápad
na tému
o ktorej by
ste si chceli
v časopise
TOP aplikácie
prečítať?

NAPÍŠTE NÁM NA

TOPAPLIKACIE@
TOUCHIT.SK
A POMÔŽTE
NÁM TAK ROBIŤ
OBSAH ČASOPISU
ZAUJÍMAVEJŠÍ
A UŽITOČNEJŠÍ.
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pripravujeme
V NASLEDUJÚCOM VYDANÍ SA BUDEME VENOVAŤ AJ TÝMTO TÉMAM:

VYDAVATEĽ:
SLOVAK TELEKOM, A.S.

NÁJDETE
V PREDAJN
IACH
SLOVAK TEL
EKOMU
POČAS JÚN
A

ŠÉFREDAKTOR:
ONDREJ MACKO
SPOLUPRACOVALI:
MICHAL REITER
ROMAN KADLEC
MIROSLAV ILLÉŠ
MICHAELA ŠUTKOVÁ
TOMÁŠ BURANSKÝ
XÉNIA RYBÁKOVÁ

Produktová
výbava pre
dovolenkára

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.

Najlepšie METEO
aplikácie
Aplikácie
pre virtuálnu
realitu

KDE NÁS NÁJDETE?
w www.topaplikacie.sk

www.facebook.com/topaplikacie
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Pripravte sa
na festivaly

Náučné hry
pre deti

APLIKÁCIE PRE ŠTUDENTOV

hudba s deezerom
kdekoľvek
LEN ZA
a kedykoľvek
2,99 €
ES.
NA 12 M

Viac ako 40 miliónov skladieb dostupných aj ofﬂine.
Hudba vo vysokej kvalite bez reklám.
Žiadne dáta navyše. Stiahnite si hudbu a počúvajte ofﬂine aj bez prístupu na net.
Vyskúšajte funkciu FLOW – osobné rádio presne podľa vášho vkusu.
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Podmienky služby Deezer sú upravené v platnom Cenníku a v Osobitných podmienkach služby Deezer. Ďalšie informácie o službe Deezer môžete získať na Zákazníckej linke
123 456 alebo na web
stránke www.telekom.sk/deeezer

VÁŠ INTELIGENTNÝ
DOMOV
MAGENTA
SMARTHOME

