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JE TU LETO. SPRÍJEMNITE SI HO S TÝMI NAJLEPŠÍMI
APLIKÁCIAMI

V

itajte späť! Máme tu pre
vás novučičké vydanie
magazínu Top Aplikácie.
V ňom sa zaoberáme hlavne
aplikáciami, ale prinášame
aj prehľad užitočného hardvéru, aby
ste si mohli vybrať spomedzi nových
smartfónov to najlepšie pre vás.
V tomto vydaní Top Aplikácií sme
pre vás namiešali mix informácií, ktoré
sa vám budú v tejto časti roka hodiť.
Využijete ich pri pobyte v prírode, na
bicykli, na festivale alebo na dovolenke.
Deti si tiež nájdu svoje aplikácie a ak
potrebujete kedykoľvek zistiť, aké
bude počasie, tak máme pre vás výber
tohto najlepšieho do smartfónu. A leto
je tá najlepšia príležitosť na fotenie,
práve preto máme pre vás aj možnosti
ako nahradiť zabudovanú aplikáciu
v telefóne niečím podstatne vyspelejším.
K tomu pripočítajte aj aplikácie na
rozšírenú realitu a tiež výber tých
najlepších hier pre smartfóny. Máte
rozhodne z čoho vyberať.
Predstavujeme tiež obľúbenú Magio
pláž, ktorú pre vás Telekom a jeho
partneri pripravujú v Bratislave už
pravidelne a mnoho ľudí sem počas
predĺženého leta chodí. Dá sa tu dobre
oddýchnuť a zabaviť sa.
Ak nemáte čas čakať na vytočenie
hovoru a zároveň si chcete vychutnať
naozaj čistý hlas pri telefonovaní, a to
aj v skutočne rušnom prostredí, máme
pre vás šikovné riešenie. Telekom totiž

predstavil novinku s možno trochu
záhadným označením VoLTE. Ide vlastne
o hlasové telefonovanie cez dáta. Účtuje
sa pritom rovnako ako bežný hovor
a o svoje dáta teda neprídete. Naopak,
získate vyššiu kvalitu.
Dobrou správou je aj to, že Telekom
pri paušáloch Happy zvýšil objem
prenesených dát, pri niektorých
paušáloch dokonca dvojnásobne. To sa
určite hodí, hlavne v lete, keď budeme
toho zdieľať naozaj veľa.
Z hardvérových vecí tu máme pre vás
naozaj to najlepšie – telefón Samsung
Galaxy S8 či Sony Xperia XZ Premium
a pre tých, ktorí by radšej niečo trochu lacnejšie, ale stále so zaujímavými
vlastnosťami je tu novučičký Huawei P10
Lite. Priznávam, že sám teraz používam
Samsung Galaxy S8 a teším sa na to, ako
si v Chorvátsku vyskúšam vytvoriť spomalené video s telefónom Sony Xperia
XZ Premium. Huawei P10 Lite som už
dávnejšie testoval a je to telefón s výborným pomerom výkon/cena. Pridávame aj
10 najlepších vychytáviek na leto.
Veríme, že si z magazínu Top Aplikácie
odnesiete veľa zaujímavých informácií
a bude pre vás inšpiráciou aj pri výbere
vášho nového telefónu. Prajeme pekné
leto a v septembri tu budeme pre vás
pripravení s ďalším čerstvým vydaním
Top Aplikácií. Nezabudnite si ho
vyzdvihnúť!
Ondrej Macko
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MAGIO PLÁŽ
15. JÚNA BOLA
OFICIÁLNE
OTVORENÁ UŽ
11. SEZÓNA
MAGIO PLÁŽE.
MINULÝ,
JUBILEJNÝ
ROČNÍK
SA NIESOL
V ZNAMENÍ
ŠPORTU,
NO TENTO ROK
SA PONESIE
V ZNAMENÍ
KULTÚRY
A ODDYCHU.
INŠPIRÁCIOU
TOHTOROČNEJ
MAGIO
PLÁŽE BOLO
LEGENDÁRNE
PKO (PARK
KULTÚRY
A ODDYCHU).

MAGIO PLÁ
Ž
JE NÁVŠTEV
NÍKOM
K DISPOZÍC
II
OD 16. JÚNA
DO 3. SEPTE
MBRA

M

agio Pláž v tomto roku oživí
niektoré z tradičných bratislavských
kultúrnych podujatí
a v lete 2017 sa z Magio
Pláže stane PKO – Pláž
Kultúry a Oddychu.
Pre účely kultúry bude
v rámci tohoročných
inovácií postavený väčší
stage, na rôzne koncerty
a podujatia.

Program, rezervácie a všetky informácie nájdete na
www.magioplaz.sk
Nainštalujte si aj mobilnú
aplikáciu Magio Pláž
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Čo všetko na Magio Pláži nájdete tento rok?
• Magio Pláž prechádza
v tomto roku jemným
liftingom, objavia sa aj
nové prvky, ako je väčšie
koncertné pódium, DJ
pult, nové rozloženie
bazénu aj umiestnenie
barov. Novinkou je aj
špeciálny piesok na ihriskách, BEACHVOLLEY

SAND. Na takomto
piesku sa hráva aj svetová liga v plážovom
volejbale. Je to veľmi
jemný, kremičitý piesok
bielej farby a bol dovezený z Českej republiky
z Libereckého kraja, kde
sa ťaží. Na ihriská sa ho
spotrebovalo až 900 ton.

Aj keď je tento ročník
venovaný viac kultúre,
na Magio Pláži nájdete
aj tradičné športoviská.
Dve ihriská na plážový
volejbal, jedno ihrisko
na plážový futbal, stolný
tenis, ihrisko na klasický
futbal, petang, šípky
a samozrejme priestor

APLIKÁCIE PRE ŠTUDENTOV

Pláž Kultúry a Oddychu
fotografie unikátnej výstavy 100
krajín, 100 zážitkov Ľuboša Fellnera, dobrodruha a zakladateľa
cestovnej kancelárie BUBO.

na outdoor fitnes. Ihriská sú
k dispozícii zadarmo avšak
je potrebné si ich objednať
cez webovú stránku, mobilnú
aplikáciu Magio Pláže alebo telefonicky na čísle 0904 707 021.
Súčasťou pláže je aj požičovňa
športových potrieb.
• Neoddeliteľnou súčasťou
oddychovej zóny sú aj bary
a bufety, kde je možné sa nielen osviežiť studeným nápojom, ale aj zasýtiť. Minulý rok
sa na Magio Pláži vypilo viac
ako 196 000 rôznych nápojov
a zjedlo skoro 27 000 bufetových porcií jedál a vyše 5 000
menu porcií. Najobľúbenejším
nápojom bolo pivo, Zlatý Bažant 10 % a najpredávanejším
jedlom pizza. Za minulý rok sa
na pláži spotrebovalo až 28 ton
ľadu. Uvidíme, či bude aj tento
rok rekordným.
• Bažant Kinematograf nemôže
na Magio Pláži chýbať. Počas
piatich týždňov, od 17. 7. do
20. 8. , prinesie kopec skvelých
filmov a plánovaná je aj premiéra filmu Luca Bessona.
• Magio Pláž podporuje aj
zdravý životný štýl. Opäť na
pláži nájdete aj Fresh bar plný
zdravých nápojov a jedál.

• Na svoje si prídu aj milovníci
technológií. V Techlounge si
budú môcť vyskúšať najnovšie vychytávky z IT sveta
a taktiež vidieť aj ako funguje
SMARTHOME naživo.

Okrem toho partner DM
Drogerie zrealizuje 3 dni plné
cvičenia, ochutnávok zdravej
stravy, ale aj líčenia a detských
zábavných aktivít. Bude to
vždy v stredu a síce 28. 6. 2017,
19. 7. 2017, 9. 8. 2017.
Na Magio Pláž mieri aj
komunita ADIDAS RUNNERS
Bratislava. Každú stredu budú
realizované tréningy so špičkovými bežeckými trénermi. No
a novým fitnes partnerom je
GOLEM CLUB, ktorý prinesie novinky v skupinových
cvičeniach

• Magio Pláž nezabúda ani
na najmenších. Sú pre nich
k dispozícii rôzne ihriská
a atrakcie, ako aj pravidelný
program, napríklad divadelné
predstavenia, interaktívne čítanie s bábkohercami, fotenie
s maskotmi, či detské líčenie.

OTVÁRACIE H

ODINY:

BARY
10:00 – 24:00

ŠPORTOVÉ A
KTIVITY
9:00 – 22:00
TECHNOLON
GUE
10:00 – 20:00

MINULÝ ROK
BOLO NA MAGIO PLÁŽI:

57 SLNEČNÝCH DNÍ
22 POLOOBLAČNÝCH

DNÍ

8 DAŽDIVÝCH DNÍ
MAXIMÁLNA TEPLOTA
VYSTÚPILA NA
A TÁ NAJNIŽŠIA BOLA

33 °C

15 °C

• Na trávnatej ploche pod
stromami si návštevníci budú
môcť prezrieť veľkoformátové

• Najväčším lákadlom tohto
ročníka mestskej pláže budú
zrejme koncerty. Bude to
minimálne 14 hudobných
večerov rôznych žánrov. Ak ste
fanúšikmi napríklad LA3NO
CUBANO, GENIUS LOCCI,
KING SHAOLIN, BRATISLAVSKÉ DIEVČATÁ, KATKY
MALÍKOVEJ alebo KORBEN
DALLAS, určite si prídete na
svoje. Bonbónikom na záver
leta na Tyršovom nábreží bude
31. augusta koncert OCEAN
a PETR MUK BAND. 

TOP APLIKÁCIE

05

PAUŠÁL HAPPY
ONDREJ MACKO

Viac dát

SA BUDE PÁČIŤ

v Telekome
KAŽDÉMU

N

a mobilné dátové
služby sme si už
zvykli a radi ich
využívame. Rýchlosť mobilného internetu výrazne
rastie, a tak čoraz silnejšie
zaznievala požiadavka na
zvýšenie množstva prenesených dát napr. v paušále. A stalo sa, dát je teraz
viac, a to je dobre. Slovak
Telekom pritom navýšil
objem predplatených
dát pre všetky paušály
Happy a po novom ponúka aj možnosť dátovať
bez obmedzenia na dobu
24 hodín.
Telekom už začiatkom
roka zvýšil objem dátových balíčkov pre paušály
Happy XXL a Happy Profi.
Počas jari sa dočkali aj
používatelia ostatných
paušálov Happy, pričom
v prípade paušálov Happy
S, M či XL volania sa objem
dát dokonca zdvojnásobil.
Pozrime sa na aktuálnu
situáciu v tabuľke:

Zmeny sa uplatnili automaticky v nasledujúcom zúčtovacom období od zavedenia
týchto zmien. Používatelia operátora Telekom získajú balíček
dát do konca viazanosti.
Balíček Extra dáta SR
obsahuje štandardne dáta
pre využívanie v slovenských
sieťach Telekomu. Do 14. júna
2017 ho však môžete využívať
aj v zahraničí, a to v Zóne 0 a 1
s roamingovým doplatkom
6 centov za jeden MB.

štandardného pripojenia
alebo chcete sledovať veľa
multimediálneho obsahu.
K dispozícii sú dva typy
denných dátových balíkov.
Prvý balík obsahuje 1000 MB
dát s platnosťou 24 hodín
a zaplatíte zaň 1 euro. Druhý
balík zahŕňa neobmedzený
objem dát s platnosťou
24 hodín, a to za cenu 4,99
eura. Počas platnosti týchto
balíčkov sa nespotrebúvajú
dáta z mesačného objemu dát
Happy, tieto dáta si môžete
odložiť na neskôr.
Aktivácia balíčkov je
k dispozícii cez SMS na číslo
12323 v tvare DATA DEN
1000 pre 1000 MB balíček
resp. DATA DEN NEOB pre
neobmedzený balíček dát.
Balíčky sa dajú aktivovať aj cez
aplikáciu Telekom či mobilnú
stránku Telekomu, avšak
týmto spôsobom si môžu dáta
aktivovať iba používatelia
paušálov Happy M a vyšších.

Nové denné dátové
balíky
Telekom okrem zvýšenia
objemu predplatených dát
predstavil aj praktickú novinku
vo forme denných dátových
balíkov. Tie sú určené pre
prípad, že potrebujete počas
dňa výrazne dátovať a nechcete
si na to míňať svoj predplatený
objem dát. Napr. potrebujete
suplovať pevné pripojenie do
internetu po výpadku vášho

S Magentou 1 získajte
spolu ešte viac
Treťou zmenou je ešte lepšie využitie Magenty 1. Teraz si totiž
môžete vybrať ľubovoľný deň
v týždni, kedy budete dátovať
v rámci celej SR neobmedzene.
Ako to funguje? Každý
týždeň si môžete na www.
telekom.sk/magenta1-skupina
aktivovať neobmedzené dáta
v mobile na vami vybraný deň.
Neobmedzene dátovať môžete
24 hodín od aktivácie tohto
benefitu. Voľné dáta z paušálu
alebo mesačného balíčka vtedy
nečerpáte, opäť si ich ušetríte
na iný deň. Táto akcia platí do
30. septembra 2017.
Kto môže výhodu získať?
Môže tak urobiť zákazník
s paušálom Happy, Bez záväzkov
a Easy, ktorý je členom takej skupiny Magenta 1, kde sú minimálne 2 služby úrovne M a vyššej.
Toľko k zmenám v dátovej
službe Telekomu, v septembri
prinesieme ďalšie dobré správy.


PÔVODNÝ A NOVÝ OBJEM PREDPLATENÝCH DÁT V BALÍKOCH HAPPY
Program

XS mini

XS

S

M, XL volania

L

XL

XXL

Profi
12 GB

Pôvodné dáta

10 MB

100 MB

200 MB

500 MB

2 GB

4 GB

8 GB

Extra dáta SR

10 MB

100 MB

200 MB

500 MB

1 GB

2 GB

1 GB

4 GB

Dáta SPOLU

20 MB

200 MB

400 MB

1000 MB

3 GB

6 GB

9 GB

16 GB
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ROZHOVOR
SIBYLA MISLOVIČOVÁ

Telefón budúcnosti
bude asi čip v našom tele
TA: Aký tu máte vlastne
internet v takýchto
historických priestoroch?
SM: Tu v ústave máme dobrý
optický internet a navyše
ja si platím poriadny paušál
a mám potom aj internet na
mobile. To je najlepšie riešenie na to, ako byť on-line
v podstate stále.
TA: Vedeli by ste ešte žiť bez
internetu?
SM: Ale áno, príkladom sú
dovolenky. Ja za naozaj dobrú
dovolenku považujem voľno
v trvaní troch týždňov. Počas
prvého týždňa sa človek
vlastne prispôsobuje z rozbehnutého pracovného rytmu
na voľno, druhý týždeň si to
naplno užíva a ten tretí, to je
už príprava na návrat domov
a prácu. Pri takejto dovolenke
si internet naozaj nezapínam.
Vtedy aj hovorím, že mám
mentálne voľno.
TA: Internet využívate aj pri
práci?
SM: Samozrejme, napr.
keď mám prednášku a sú
doplňujúce otázky, overujem
si svoju odpoveď často cez
internet.
TA: Aký telefón teraz
používate?
SM: Mám už dlhšie Samsung
Galaxy S6 a už by som si ho
asi mala vymeniť. Len sa mi
zdá, že je ešte v poriadku,
tak zatiaľ nad výmenou
intenzívne nepremýšľam.
V minulosti som s ním mala
problémy, ale odvtedy, ako
mi vymenili elektroniku, tak
funguje dobre.
TA: Po novom modeli Samsung
Galaxy S8 nepoškuľujete?
SM: Tak áno, veď je to krásny
telefón. Ale ten, čo máte vy
(Galaxy S8+) sa mi už zdá

ZA PHDR. SIBYLOU MISLOVIČOVOU
SME SA BOLI POZRIEŤ PRIAMO NA JEJ PRACOVISKO
DO JAZYKOVEDNÉHO ÚSTAVU ĽUDOVÍTA ŠTÚRA
V CENTRE BRATISLAVY. SEDELI SME V KNIŽNICI,
OBKLOPENÍ MÚDRYMI KNIHAMI,
NESKÔR AJ V MALEJ ZÁHRADKE A ROZPRÁVALI SA
O TOM, AKO VYUŽÍVA SVOJ SMARTFÓN.

predsa len trošku veľký.
V minulosti mi ponúkali Galaxy Note 7, ale tam je to pero
a ja si do telefónu nezapisujem takto poznámky. Ja totiž
do telefónu hovorím a on mi
rozumie. Takto si vytváram
aj poznámky, ale aj nákupný
zoznam a Google mi dobre
rozumie.
TA: Čo ešte využívate na
telefóne?
SM: Samozrejme telefonujem,
esemeskujem a potom maily –
pracovné aj súkromné, všetko
vybavím v telefóne. A potom
veľmi často používam naše
slovníky na stránke Jazykovedného ústavu Ľudovíta
Štúra (www.juls.savba.sk).
TA: A ako je to s batériou vo
vašom telefóne? Ešte vydrží?
SM: Batéria mne vydrží
takmer dva dni a s tým
nemám problémy. Telefón
pritom poctivo nabíjam.
Dokonca mám aj powerbanky, ale to sa mi zdá trochu
nepohodlné nosiť so sebou.
Ale keď viem, že inú šancu

na nabitie telefónu v teréne
nemám, tak si túto pomoc so
sebou samozrejme zoberiem.
TA: Čo navigácia, tú používate
v mobile?
SM: To ja veľmi často nepo
užívam, lebo nie som šofér
ka. Ale sem-tam, napr. pri
pobyte v cudzom meste, som
už navigáciu použila. Tiež si
vyhľadávam lokálne správy
o počasí na mobile.
TA: Používate aj telefón
v spojení s inými zariadeniami?
SM: Minule sa mi pokazil
televízor, a to práve na Veľkú
noc. Ja som pritom televízny
maniak. No a kúpiť televízor
v nedeľu na Veľkú noc je
nemožné. Tak som počkala
do pondelka. Vyskúšala som
ich viacero a nakoniec som
si vybrala taký, pri ktorom
môžem pohodlne využiť
spoluprácu telefón – televízor. A je to totiž televízor
s operačným systémom
Android a rozlíšením 4K, čo
je veľmi príjemné.

TA: Pýtajú sa vás ľudia na
slovenčinu?
SM: To teda pýtajú a veľmi
často a hocikde. Pred pár
dňami ma na autobusovej
zastávke oslovila pani, či
som ja tá doktorka Mislovičová. Sadli sme si spolu
a hneď sa pýtala na viaceré
veci zo slovenčiny. Ono je to
v podstate milé a vlastne to
robím rada. Veľa otázok však
prichádza aj cez mail a na to
ja nemám priestor odpovedať. Týmto ľuďom sa teraz
ospravedlňujem, niektorým
totiž odpíšem, ale určite nie
všetkým.
TA: Ako sa kamarátite so
sociálnymi sieťami?
SM: Tak, tomuto sa vyhýbam. Otvorene povedané,
ja sa do toho bojím ísť, lebo
nestíham vybavovať maily
a toto by bolo už navyše.
Od sociálnych služieb ma
odrádza aj to, že ja dosť zle
znášam negatívne veci, jednoducho nemám rada hejterov. V mailoch sú ľudia akosi
viac pozitívnejšie orientovaní, ale aj tu sa občas stane, že
si niekto potrebuje vybiť zlú
energiu na vás. A tretí dôvod
je, že nejako necítim potrebu
zdieľať bežné veci s neznámymi ľuďmi.
TA: A na záver ešte otázka –
ako si predstavujete telefón
budúcnosti?
SM: Myslím, že to bude čip
zabudovaný asi do ruky.
Všetko k tomu smeruje.
A páčila by sa mi aj možnosť
ovládať veci v domácnosti na
diaľku.
Za Top Aplikácie
sa pýtali Ondrej Macko
a Xénia Rybáková
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SAMSUNG GALAXY S8

TELEFÓN S NEKONEČNÝM DISPLEJOM

Samsung Galaxy S8

SAMSUNG GALAXY S8 JE TELEFÓN,
KTORÝ KANDIDUJE ZA NAJLEPŠÍ TELEFÓN
S OPERAČNÝM SYSTÉMOM ANDROID.
HRANY TOHTO TELEFÓNU SÚ TENKÉ A
ZAOBLENÉ A DISPLEJ TAK PRI TROCHE
PREDSTAVIVOSTI PÔSOBÍ NEKONEČNÝM
DOJMOM. NO TO NIE JE JEDINÁ JEHO PREDNOSŤ.
POĎTE SA S NAMI POZRIEŤ PODROBNEJŠIE
NA NAJNOVŠIU VLAJKOVÚ LOĎ OD SAMSUNGU.

Dodávané AKG
slúchadlá stoja
fakt za to
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Čo je nové?
Samsung Galaxy S8/S8+ rieši
problém ako mať telefón s veľkým displejom a zároveň, aby
nebol veľký do ruky. Zmenil
sa teda pomer strán displeja
a súčasne zmizli pevné hardvérové tlačidlá z prednej strany
telefónu. Pomer strán je teraz
18,5 : 9, čo znamená, že telefón
je dlhší a užší. Ani pri držaní
väčšieho telefónu, teda Galaxy
S8+, tak nemáte pocit, že by ste
mali v ruke veľký telefón.
Zmena pomeru strán v smere
ku kinofilmovému pomeru (21 : 9)
sa samozrejme premietne do
toho, ako sa na obrazovke premietajú najčastejšie videá v televíznom formáte (16 : 9). Pokiaľ
ich prehrávate v štandardnom
formáte, máte po okraji displeja
asi 8 mm čierne pásy. Dotknutím sa displeja sa objaví ikona
umožňujúca rozšíriť formu prehrávaného videa na celú plochu
displeja. Vtedy prídete o malú
časť hornej a spodnej strany vi-

dea, ale zase vidíte na celej ploche
podstatnú časť videa. Práve preto
je aj tlačidlo Home virtuálne,
a snímač odtlačkov prstov sa
musel presunúť dozadu. Celkovo
tak Samsung Galaxy S8/S8+ patrí
k telefónom s najväčšou plochou
displeja v pomere k prednej
ploche telefónu.

Batéria a napájanie
Kapacita batérie je pre Samsung Galaxy S8 3000 mAh a pre
S8+ 3500 mAh. Podľa nášho
testu vydrží S8 fungovať pri
náročnom používaní o niečo
dlhšie ako jeden deň. Výdrž
si môžete predĺžiť vypnutím
funkcie AlwayOn. S aktivovanou funkciou AlwaysOn display
vám však bude na displeji
neustále svietiť údaj o aktuálnom čase. Dvojité kliknutie na
ikonu hodín vás dostane napr.
k nastaveným budíkom alebo
k ovládaniu hudby. Napájací
adaptér podporuje adaptívne
rýchle nabíjanie.

SAMSUNG GALAXY S8

ONDREJ MACKO

Prepojenie telefónu
Prepojovacím portom je nový
USB-C, v dodávke je aj redukcia zo štandardného microUSB
na USB-C. Tiež je tu 3,5 mm
jack port a súčasťou dodávky
sú značkové AKG slúchadlá
s pripojením na tento port.
Bezdrôtové technológie v Galaxy S8/S8+ sú Bluetooth 5
a Wi-Fi, samozrejme LTE a to
až Cat16. V prípade LTE by ste
teoreticky mohli dosiahnuť
rýchlosť 1 Gbit/s, mobilnú
technológiu LTE od Telekomu
tak využijete naplno. Bluetooth 5 vám umožní k jednému telefónu pripojiť až dve BT
slúchadlá naraz. Zo snímačov
na určenie polohy je tu GPS,
Glonass, BDS a Galileo.

Základom drôtového
prepojenia je
USB-C port

Odblokovanie
Galaxy S8 a S8+ je možné
odblokovať ako doteraz, teda
PIN-om, vzorom a odtlačkom
prsta. Ďalej pribudlo rozpoznanie očnej dúhovky a aj rozpoznanie tváre. Samsung sám
nepovažuje rozpoznanie tváre
za super bezpečný spôsob,
lebo napr. vaše dvojča alebo
kvalitná fotografia by mohla
neoprávnene odomknúť
niektoré dôležité služby. Preto
sa tento spôsob nedá použiť
na prístup k platobnému
systému Samsung Pay a ani
k zabezpečenému priečinku.
Ako sme spomenuli, snímač

Zvuk, reproduktor
a slúchadlá

Zadný fotoaparát vystupuje
z tela telefónu už len
minimálne
odtlačku prsta sa u Samsungu po prvýkrát presunul na
zadnú stranu telefónu a nie je
tak jednoducho dostupný ako
keď bol vpredu.

Predná a zadná kamera
Predná kamera bola v porovnaní s telefónom Samsung
Galaxy S7/S7 edge výrazne
vylepšená – teraz má rozlíšenie 8 Mpx, clona zostala F1.7,
ale pribudlo automatické zaostrovanie na tváre. S prednou
kamerou urobíte video s rozlíšením 1440 px pri 30 fps.
Zadná kamera bola vylepšená hlavne softvérovo.
Teraz realizuje 3 až 5 (v prípade zoomovania) záberov
a výsledný obraz je kombináciou týchto fotiek. Je jasnejší
a ostrejší ako v minulosti. Ešte
spomeňme účinnú optickú stabilizáciu vo videu a technológiu dual pixel. Z hľadiska videa
si môžete dovoliť nakrúcať 4K
rozlíšenie na 30 fps. Odporúčame vyskúšať si aj množstvo
filtrov, ktoré ponúka Galaxy
S8/S8+.

Samsung Galaxy S8/S8+ pridal
aj na spracovaní zvuku, pričom
k dispozícii je nový 36-bitový DAC prevodník, ktorý
dobre využijete v spolupráci
s dodanými AKG slúchadlami.
Bohužiaľ, pri zabudovanom
reproduktore ostal Samsung
len pri jednom kuse a aj to len
priemernej kvality.

Odolnosť voči
prostrediu a pádom
Telefón Galaxy S8 má prednú
aj zadnú časť chránenú
ochranným sklom Gorilla
Glass 5. Áno, zadná časť je
skutočne sklenená, aj keď to
na nami testovanej čiernej
verzii tohto telefónu vyzerá
skôr na plast. Toto ochranné
sklo má vyššiu odolnosť ako
doterajšie, ale ostrý pád na
kamienky zanechá na zadnom
kryte stopy. Odporúčame vám
investovať do ochranného
puzdra priamo od Samsungu,
čo výrazne pomôže pri pádoch,
ktoré raz nevyhnutne prídu
a zároveň to až tak radikálne
nezmení dizajn tohto efektného telefónu.
Tento telefón sa nebojí vody
ani prachu, pokojne s ním
môžete telefonovať aj v daždi.
Pozor ale na to, že odolnosť
sa týka len čistej vody, teda
ponorenie do morskej vody nie
je povolené.

Verdikt
V celkovom hodnotení je
Galaxy S8 kompaktný telefón, na ktorom je najväčšou
revolúciou displej s veľkou
zobrazovacou plochou. Je
kompaktný na nosenie,
veľký na sledovanie obrazu.
Stupeň krytia IP68 ako aj
Gorilla Glass 5 je prínosom,
hlavne pri takom drahom
telefóne. Páči sa nám port
USB-C s možnosťou aj
drôtového výstupu na HDMI
port. Ako spôsob odblokovania telefónu používame
kombináciu rozpoznania
tváre a PIN-u. To je rýchle
riešenie, ktoré funguje vždy.
Zo softvérovej stránky
Galaxy S8 pridal na možnosti multifunkčnosti, teda
použitia viacerých aplikácií
naraz. Veľmi dobre fotí, zistili
sme, že v slabých svetelných
podmienkach oveľa lepšie
ako Galaxy S7. Vylepšenie
prednej kamery bol už pre
Samsung nevyhnutný krok.

Ceny:
Galaxy S8 – 799 EUR
Galaxy S8+ – 899 EUR

TECHNICKÉ PARAMETRE:
Samsung
Galaxy S8 sa
vody určite
nebojí, pokojne
môže aj
zmoknúť

8-jadrový procesor
4 GB RAM,
vnútorná pamäť 64 GB
Slot na SD kartu
s max. veľkosťou 256 GB
Displej:
Super AMOLED s rozlíšením
Quad HD+ (2960 × 1440 px)
Uhlopriečka:
Samsung Galaxy S8 5,8 palca;
Samsung Galaxy S8+ 6,2 palca
Zadný fotoaparát:
Dual Pixel 12.0 Mpx (F1.7)
Predný fotoaparát:
8.0 Mpx (F1.7)

TOP APLIKÁCIE
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HUAWEI P10 LITE

Huawei P10 lite

MICHAELA ŠUTKOVÁ

KEĎ SA ŠTÝL SNÚBI S VÝKONOM
JEDNODUCHŠÍ, RÝCHLEJŠÍ, KOMPATIBILNEJŠÍ
A ZNOVU MODERNEJŠÍ – AJ TAKTO BY SA DAL
CHARAKTERIZOVAŤ NAJNOVŠÍ MODEL Z DIELNE
HUAWEI. HUAWEI P10 LITE BOL VYVINUTÝ
S DÔRAZOM NA FUNKČNOSŤ, EFEKTIVITU, AKO AJ
PRE ZÁŽITOK Z POHĽADU NA SAMOTNÝ TELEFÓN.

N

ovinka Huawei P10
lite nadväzuje na
úspešnú líniu jeho
predchodcov. Jeho povrch
pokrýva 2,5D obojstranne
zakrivené sklo a diamantom brúsený kovový rám,
ktoré ešte viac umocňujú
čistý dizajn telefónu.
Čítačka odtlačkov prstov
sa nachádza na zadnej
strane a zariadenie sa takto
odomkne už za 0,3 sekundy.
Smartfón je poháňaný
osemjadrovým procesorom
Kirin 658, disponuje 32 GB
pamäťovým úložiskom
a väčšou 4 GB operačnou
pamäťou. Na obchodnej sieti na Slovensku je k dispozícii i verzia s 3 GB RAM.
Batéria telefónu má kapacitu 3 000 mAh, nechýba
ani podpora LTE sietí či
možnosť rýchleho nabíjania (9 V, 2 A). Vďaka tomu
vám 10 minút nabíjania
umožní pohodlné a ničím
nerušené sledovanie videí
na ďalšie dve hodiny.
Huawei P10 Lite je
vybavený 12 Mpx hlavným
a 8 Mpx predným fotoaparátom, ktorý sa vyznačuje
technológiou automatického rozpoznávania tváre. Výnimkou nie je ani funkcia
rýchleho zaostrenia či naopak rozostrenia pozadia,
čo obyčajne dosiahnete len
pomocou zrkadlovky.
Na rozdiel od iných Huawei smartfónov z radu lite
je v tomto prípade po prvý-
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krát patentovaná technológia Knuckle Sense, ktorá
umožňuje využívať dotykom hánky

prsta rozličné skratky, ako
napríklad dvojité ťuknutie
či kreslenie po displeji.
Operačným systémom je
Android 7.0 Nougat, ktorý
dopĺňa úplne používateľská
nadstavba EMUI 5.1.
5,2-palcový Huawei P10
lite je k dispozícii v čiernom, bielom, zlatom a modrom farebnom prevedení.
Špeciálne pri poslednom

spomenutom variante
sa hľadala inšpirácia
v prírode. Verzia Saphire
Blue pripomína rozvírenú
vodnú hladinu odrážajúcu
slnečné lúče.
Smartfón Huawei P10 lite
je dostupný za cenu
329 eur.

NOVINKU HUAWEI P10
LITE MÔŽETE UŽ TERAZ
ZÍSKAŤ OD 1 DO 7 EUR
K PAUŠÁLOM HAPPY
OD TELEKOMU.

TECHNICKÉ PARAMETRE
HUAWEI P10 LITE V SKRATKE:
Displej: 5,2” FHD LCD, 2,5D efekt, okraje 1,21 mm,
1920 × 1080 px s vysokým farebným gamutom,
kontrast 1500 : 1
Procesor: Huawei Kirin 658, 16 nm Octa-core
(4 × 2,1 GHz + 4 × 1,7 GHz) + i5 co-procesor
Pamäť: 3 GB RAM, 32 GB ROM
Fotoaparát: Hlavný duálny: 12 Mpx, 1/2,8-palcový senzor,
1,25 µm jeden pixel; Predný: 8 Mpx
Batéria: 3000 mAh, 18 W rýchle nabíjanie (9 V, 2 A),
Smart Power-Saving 5.0

SONY XPERIA XZ PREMIUM

ONDREJ MACKO

Sony Xperia XZ
Premium
MENÍ POMERY NA TRHU

TELEFÓN
SONY XPERIA XZ PREMIUM JE NIEČO UNIKÁTNE.
NIEČO, ČO TU EŠTE NEBOLO, A TO PREDOVŠETKÝM
Z HĽADISKA REALIZÁCIE VIDEA.

N

ie je tajomstvom, že
väčšina konkurenčných smartfónov
používa práve kamery od firmy Sony. A s týmto modelom
prichádza Sony s niečím, čo
zmení pomery na trhu. Nová
kamera je totiž špeciálne
zameraná na realizáciu spomaleného videa (Super Slow
Motion) a dokáže realizovať
video s opakovacou frekvenciou až 960 záberov za sekundu, a to v HD rozlíšení. Takéto
zábery sa síce dajú realizovať
len ohraničený čas, ale keď si
scénu pripravíte, urobíte takto
veľmi dobrý záber, aký nebude mať nikto iný. Najlepšia
konkurencia pritom dokáže
realizovať spomalené zábery
s opakovacou frekvenciou
240 fps.

Okrem toho je tu aj ďalšia
pokročilá výbava – najvýkonnejší procesor na súčasnom
trhu od firmy Qualcomm,
teda Snapdragon 835. Telefón
Sony Xperia XZ Premium
získal počas svojho predstavenia na MWC 2017 ocenenie za úplne najlepší nový
smartfón. Jeho základom je
5,5-palcový displej s rozlíšením 4K a podporou HDR (vysoký dynamický rozsah). Aby
ste si tieto parametre naplno
vychutnali, môžete prehrávať
obsah zo služby Amazon
Video. Displej funguje v rozlíšení 4K v špeciálnom režime.
Domovská obrazovka a bežné
aplikácie pritom bežia v rozlíšení Full HD, čím sa

šetrí batéria. Avšak kompatibilné aplikácie, ako je Galéria,
Video, či spomenuté Amazon
Video alebo aj YouTube fungujú už v rozlíšení 4K.
Procesor Snapdragon 835
umožňuje aj pripojenie do
mobilných sietí rýchlosťou
až 1 Gbps a tiež je tu rýchle
nabíjanie batérie. Vo výbave
ďalej nájdete aj 4 GB RAM,
64 GB úložisko a podporu
microSD kariet. Telefón je
vybavený snímačom odtlačkov prstov, má aj certifikáciu
IP68 pre odolnosť voči vode
a prachu a batériu s kapacitou 3230 mAh. Prepojovacím
portom je USB-C a súčasťou
dodávky je aj na-

bíjačka s podporou rýchleho
nabíjania.
Fotoaparát s označením
Motion Eye má rozlíšenie
19 Mpx a využíva technológiu
troch snímačov. Ide o kombináciu laserového automatického zaostrovania, infračerveného snímača na úpravu
nastavenia bielej v reálnom
čase a obrazového senzora
Sony ExmorRS. Na uchovanie
veľkého množstva záberov,
napríklad pre spomalené
video, obsahuje fotoaparát
aj vlastnú pamäť a tiež samostatný čip na spracovanie
obrazu.

Dobrá správa na záver
Pre používateľov, ktorí si objednajú
Sony Xperia XZ Premium v Telekome,
je pripravený darček, a to jeden pár
bezdrôtových slúchadiel Sony h.ear on
Wireless NC (MDR-100ABN) v hodnote
300 eur. Tieto elegantné slúchadlá naplno využívajú technológie
smartfónu Xperia XZ Premium, ako je zvuk vo vysokom rozlíšení
a digitálne odbúravanie hluku, ktoré vám sprostredkujú hlboké
basy a čistý zvuk. Okrem výborného obrazu tak ponúkne Sony
Xperia XZ Premium aj kvalitný zvuk. V Telekome bude dostupná
chrómová verzia (Luminous Chrome) tohto telefónu.

TOP APLIKÁCIE
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STIAHNITE SI:

3 užitočné
aplikácie

ROMAN KADLEC

s benefitom

Slovak Telekom pokračuje v odmeňovaní svojich
zákazníkov. Ak máte paušál Happy, môžete zadarmo
získať benefit k vybraným obľúbeným aplikáciám.
Tie vám pomôžu ušetriť alebo sa stanú vaším osobným
cestovným sprievodcom na dovolenke či výletoch.

IBA V TELEKOME
PREDPLATNÉ
SPENDEE PLUS
NA 6 MESIACOV
ZADARMO

SPENDEE
Spendee je aplikácia, vďaka
ktorej získate lepší prehľad
o tom, koľko peňazí míňate
a za čo. Tento nástroj vám
môže pomôcť aj ušetriť,
pokiaľ si určíte výdavky na
jednotlivé kategórie a budete
ich aj dodržiavať. Samozrejme, v rámci možností.
Spendee má prehľadný
a moderný dizajn. Aplikácia
je dostupná aj v slovenčine,
je jednoduchá na používanie
a všetky potrebné informácie získate v priebehu pár
sekúnd. Základom rozhrania
sú 3 obrazovky – Časová os
zobrazuje históriu vašich
príjmov a výdavkov. Prehľad
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obsahuje prehľadnejšie
zobrazenie príjmov a výdavkov v rámci daného mesiaca.
Tie sú vizuálne rozdelené aj
podľa kategórií a okamžite si
skontrolujete, kedy vám prišla výplata alebo kedy sa vaše
výdavky vymykali normálu.
Posledná obrazovka sú Rozpočty. V rámci tejto funkcie si
môžete nastaviť mesačný rozpočet pre jednotlivé kategórie
výdavkov, ako sú potraviny,
zábava, auto, domov, rodina,
cestovanie, nakupovanie atď.
Aplikácia vás upozorní, keď
rozpočet miniete.
Menšou nevýhodou
aplikácie je, že všetky príjmy
a výdavky musíte zadávať do
aplikácie manuálne. Nejde
o nič zložité, stačí vybrať
kategóriu, zadať sumu a prípadne doplniť aj fotografiu,
poznámku alebo lokalitu.
Je výborné, že Spendee
podporuje rôzne meny, takže

nemusíte robiť prepočty,
ak napr. platíte v českých
korunách na dovolenke v ČR.
Pokiaľ sa niektoré príjmy či
výdavky opakujú, zadefinujete si ich periodicitu, aby
ste ich nemuseli manuálne
dookola zadávať.
Aplikácia Spendee je
dostupná zadarmo s určitými obmedzeniami. Slovak
Telekom rozdáva všetkým
používateľom s paušálom
Happy polročné predplatné
verzie Plus, ktorá obsahuje
neobmedzený počet peňaženiek, rozpočtov a možnosť zdieľať peňaženku
s priateľmi alebo rodinnými
príslušníkmi. Nechýba ani
možnosť exportu. 6-mesačné
darčekové predplatné pre používateľov Happy paušálov
je bez následného automatického spoplatnenia a môžu
ho využiť noví aj existujúci
používatelia aplikácie.
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IBA V TELEKOME
PREDPLATNÉ
SYGIC TRAVEL
PREMIUM NA
3 MESIACE
ZADARMO

IBA V TELEKOME
PREDPLATNÉ
FRIPITO NA
3 MESIACE
ZADARMO

SYGIC TRAVEL
Sygic Travel je aplikácia, ktorá
premení váš smartfón na osobného cestovného sprievodcu.
Stačí si vytvoriť výlet, zadefinovať kam cestujete a o pár sekúnd
si môžete vytvárať vlastný itinerár alebo si pozerať najatraktívnejšie miesta a pamiatky.
Výhodou tejto aplikácie je,
že je dostupná aj v slovenskom
jazyku a nielen uľahčí prípravu
a plánovanie výletov, ale výborne poslúži aj počas dovolenky.
V závislosti od miesta, kam
cestujete, máte k dispozícii
zoznam hotelov, informácie
o požičovni áut, mapu metra
a prípadne aj ponuku výhod-

FRIPITO
Aj Fripito je aplikácia, ktorú
možno definovať ako cestovného sprievodcu. Tá však, na
rozdiel od konkurencie, ponúka
skutočne unikátny prístup.
Obsahuje totiž fotografických

nejšieho nákupu vstupeniek na
vybrané turistické atrakcie.
Pre každú destináciu nájdete
predpoveď počasia, ale najmä
mapu, zoznam zaujímavých
miest a prehliadok či iných
aktivít. Zoznam miest je
možné filtrovať podľa kategórií
a vytvárať si pomocou neho
vlastný itinerár. Ten vidíte aj
na mape a aplikácia vám poradí, ako dlho trvá presun medzi
jednotlivými miestami. Môžete
si tak lepšie naplánovať váš
výlet do viacerých dní, pričom
každý deň navštívite miesta,
ktoré sú blízko pri sebe.
Zoznam miest obsahuje aj
ďalšie užitočné informácie, ako
je krátka charakteristika daného
objektu, prípadne otváracie
hodiny či výška vstupného.
Tieto údaje sú užitočné aj počas
samotnej dovolenky, rýchlo
si tak skontrolujete potrebné
informácie. Miesta sú zároveň

sprievodcov, ktorých vytvorili
lokálni autori a zameriavajú sa
nielen na to, aby ste z dovolenky prišli s krásnymi fotkami,
ale obsahujú aj užitočné
tipy, kde bývať, ako cestovať
a stravovať sa. Jednoducho
povedané, Fripito si dáva za cieľ
optimalizovať nielen fotenie
počas vašej dovolenky, ale aj
samotnú dovolenku.
Aplikácia samotná je dostupná zadarmo, jednotlivých
sprievodcov je však potrebné

zobrazené aj na mape, takže môžete jednoducho a rýchlo zistiť,
čo presne je tá veľká budova,
ktorá sa týči pred vami. Doplnkové informácie sú však niekedy
v anglickom jazyku, nakoľko sa
získavajú z externých zdrojov.
Sygic Travel je aplikácia,
ktorú si môžete stiahnuť
zadarmo. V bezplatnej verzii
obsahuje pár obmedzení, ako
je napr. nemožnosť uložiť si
mapu a ďalšie dáta priamo do
telefónu, aby boli dostupné aj
v off-line režime bez internetového pripojenia. Premium
verzia obsahuje off-line režim
a doplnkových turistických
sprievodcov pre vybrané
mestá od spoločnosti Fodor.
Vďaka Slovak Telekomu, môžu
všetci používatelia paušálov
Happy využívať Premium
verziu počas 3 mesiacov úplne
zadarmo a bez následného
automatického spoplatnenia.

VĎAKA SLOVAK TELEKO
MU
ZÍSKAJÚ VŠETCI POUŽÍVA
TELIA
PAUŠÁLOV HAPPY PRÍST
UP
KU VŠETKÝM SPRIEVO
DCOM
NA OBDOBIE 3 MESIACO
V
ZADARMO A BEZ NÁSLE
DNÉHO
AUTOMATICKÉHO
SPOPLATNENIA.

zakúpiť za poplatok vo výške
4 až 8 eur. Alternatívne si môžete zakúpiť predplatné aplikácie
za cenu 11 eur mesačne, ktoré
obsahuje prístup ku všetkým
sprievodcom. Každý sprievodca
obsahuje okrem profesio
nálnych fotografií aj GPS
súradnice jednotlivých lokalít,
off-line mapu a už spomenuté
tipy a informácie priamo od
autorov. Sprievodcovia sú
dostupní v českom a anglickom
jazyku, pričom ich zoznam
nájdete aj vo forme mapy sveta.
Jednoduchšie tak zistíte, či
aplikácia obsahuje sprievodcu
pre krajinu alebo mesto, ktoré
sa chystáte navštíviť. 
TOP APLIKÁCIE
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INTELIGENTNÉ NÁRAMKY

MIROSLAV ILLÉŠ

É

INTELIGENTN

Y
K
M
A
R
NÁ S FUNKCIAMI
S FITNE

MODERNÁ DOBA PRINÁŠA MODERNÉ RIEŠENIA A KEĎ
SI MÔŽEME NIEČO UĽAHČIŤ, TAK SI TO JEDNODUCHO
UĽAHČÍME. INTELIGENTNÉ NOSITEĽNÉ ZARIADENIA
NEUROBILI TAKÝ PREVRAT AKO PRÍCHOD PRVÝCH
SMARTFÓNOV, ALE SVOJE MIESTO NA TRHU
PREDSA MAJÚ. A NIE HOCIJAKÉ MIESTO, JE VIAC NEŽ
PRAVDEPODOBNÉ, ŽE POUŽÍVATEĽ, KTORÝ RAZ
INTELIGENTNÝ NÁRAMOK ALEBO HODINKY VYSKÚŠA,
PRI NICH DLHODOBO ZOSTÁVA. PREČO? LEBO JE TO
NÁVYKOVÉ ZARIADENIE S MNOŽSTVOM FUNKCIÍ,
KTORÉ VÁS ODBREMENÍ OD NEUSTÁLEJ KONTROLY
SMARTFÓNU A NAPOKON VÁS MOTIVUJE, ABY STE
MALI VIAC FYZICKEJ AKTIVITY. A TO JE DOBRE, LEBO
ZDRAVIE MÁME IBA JEDNO.

S

amozrejme, nie je to
iba v inteligentnom náramku, ak sa hýbať
nechcete, tak sa jednoducho
nebudete. Všetko totiž začína
v našej hlave. Každopádne, aj
keby ste na pohybové výzvy
náramku nereagovali, tak
vás aspoň bude informovať
o notifikáciách zo smartfónu, počasí a mnohom inom.
Záleží od konkrétneho
náramku a jeho funkcií. Prečo
náramok a nie hodinky?
Z oboch druhov inteligentných nositeľných zariadení je
na trhu množstvo modelov,
od rôznych výrobcov, z ktorých si určite každý vyberie
podľa osobitých preferencií,
výkonu, dizajnu a samozrejme ceny. Hodinky sú však
väčšie, čo niekomu nevyhovu-
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je alebo jednoducho preferuje
klasické hodinky. Čo sa týka
mužského pohlavia, tak určite
viete, že hodinky sú jediným
povoleným šperkom muža.
A preto množstvo používateľov siaha po inteligentnom
náramku, ktorý je decentný,
pričom má dostatok funkcií
a je nositeľný aj na pravej
ruke. Sú tu však aj príležitostní používatelia, ktorí nosia inteligentný náramok iba
striedmo a hodinky by naplno nevyužili. Takže, výber
je iba na vás. Aby ste to však
nemali ťažké, nakoľko trh je
plný takýchto zariadení, aj
tých nekvalitných, tak vám
poradíme, ktoré náramky sú
tie najlepšie. Nie všetky sú
novinkami, ale overená cesta
je vždy istejšia.

INTELIGENTNÉ NÁRAMKY
 Garmin

vívosmart
HR+

Dizajnom neohúri každého,
ale funkčnosťou je takmer
bezkonkurenčný. Spoľahlivosť
mu robí najlepšie meno a fitnes funkcie ho predurčujú pre
aktívne žijúcich používateľov.
Jeho benefitom je pomerne
dlhá výdrž batérie, ktorá
v bežnom režime vydrží až 5
dní. Keďže má tento náramok
aj presný GPS prijímač, tak pri
jeho aktivácii sa výdrž batérie
skráti na 8 až 10 hodín, čo je
úplne bežné. GPS pomáha pri
chôdzi alebo behu, pričom
presne zaznamená prejdenú
trasu, vzdialenosť a tempo.
HR+ má malý monochromatický displej, ktorý je dobre
čitateľný a podsvietený. To
oceníte najmä vo večerných
hodinách. Toto zariadenie veľmi presne sleduje vašu fyzickú
aktivitu, pričom vás informuje
o všetkých udalostiach zo
smartfónu. Displej je síce malý,
ale aj mail alebo správu si ňom

prečítate pohodlne. Rozloženie
textu sa dá nastaviť na výšku
alebo šírku.
Náramok disponuje novou
funkciou automatického rozpoznávania aktivít – MOVE
IQ, ktorá funguje výborne
a automaticky spustí sledovanie vykonávanej aktivity.
HR+ neustále počíta prejdené
kroky, poschodia (hore/dole),
tepovú frekvenciu a spálené
kalórie. O tom všetkom máte
neustále prehľad na vašom
zápästí. Náramok komunikuje
so smartfónom cez Bluetooth
a aplikáciu Garmin Connect,
ktorá je veľmi dobre spracovaná a intuitívna. V aplikácii
máte vždy aktuálny prehľad
o vašich výkonoch plus históriu. Všetko je zobrazované
v prehľadných grafoch a štatistikách. HR+ zobrazuje aj aktuálne počasie s predpoveďou,
ktorú čerpá zo smartfónu.
Okrem toho máte k dispozícii
ovládanie hudobného prehrávača, a ak máte akčnú kameru
Garmin Virb, tak ju môžete
týmto náramkom ovládať.
Samozrejmosťou je aj snímač
tepovej frekvencie, s novou
technológiou Garmin Elevate.
Ten má miesto v spodnej časti
náramku a jeho presnosť je
skutočne výborná. Popravde,
toto zariadenie má minimum
nedostatkov, akurát cena je
vyššia. Za dobré sa však platí.
Jeho cena sa pohybuje od 190
eur.

HR+ JE VHODNÝ NA
NOSENIE 24/7, PRIČOM
MONITORUJE AJ VÁŠ SPÁNOK A NÁSLEDNE HO VYHODNOCUJE. KÚPANIE ANI
SPRCHA MU PROBLÉM NEROBIA, DOKONCA SI S NÍM
MÔŽETE AJ ZAPLÁVAŤ, JE
TOTIŽ PLNE ODOLNÝ VOČI
VODE A PRACHU. JEDINOU
NEVÝHODOU JE ŠPECIFICKÁ NABÍJAČKA, BEZ KTOREJ
HR+ NENABIJETE.

 Samsung

Gear Fit 2

Pokiaľ ide o dizajn, toto je
perla. Subjektívne, toto je
najkrajší fitnes náramok,
aký je aktuálne na trhu
dostupný. Má aj najlepší
displej, ktorý je plne farebný a dostatočne veľký, aby
zobrazoval graficky pútavé
prvky, vrátane všetkých notifikácií zo smartfónu. Výhodou
je integrovaný GPS prijímač,
ktorý zaznamenáva prejdenú
trasu, vzdialenosť a tempo,
čo je pre bežcov benefitom.
Okrem toho pomerne dobre
rozpoznáva vykonávaný druh
aktivity, a ak sa dlho nehýbete, budete nato upozornení.
Displej si môžete prispôsobiť podľa seba a pridať na
„plochu“ také prvky, o ktorých
chcete mať vždy prehľad. Tak
či onak, náramok neustále
monitoruje počet prejdených
krokov, poschodí (hore/dole),
a taktiež máte prehľad o spálených kalóriách. Nechýba ani
pomerne presný snímač tepovej frekvencie, ktorý meria tep
v pravidelných intervaloch
a pri cvičení permanentne.
Náramok komunikuje
so smartfónom pomocou
Bluetooth a aplikácie Gear
Fit. V aplikácii máte podrobný
prehľad o vašich aktivitách,
ktoré sú zobrazené v grafoch
a štatistikách. Ak si nastavíte
denný cieľ, náramok vás bude
motivovať. To platí aj pre
dlhodobé ciele, napr. zníženie
hmotnosti alebo kalorického
výdaja. Gear Fit 2 sleduje váš
progres a motivuje vás, aby ste
v ňom zotrvali. Zaujímavou
funkciou je jednoduché pridávanie vypitých pohárov vody
alebo kávy počas dňa, pričom
aj tu si môžete nastaviť cieľ.
Ak máte problém s pitným
režimom, toto bude vhodné
riešenie. Zariadenie disponuje
internou pamäťou s kapacitou
4 GB a môžete si doňho nahrať
vlastnú hudbu a cez Bluetooth slúchadlá ju počúvať. To
všetko bez nutnosti použitia

smartfónu. Ak prehrávate
hudbu z telefónu, cez náramok
ju môžete ovládať. Dodajme,
že toto zariadenie zobrazuje aj
počasie s predpoveďou, ktorú
prijíma z pripojeného telefónu. Páči sa nám aj pokročilý
budík s viacerými možnosťami. Batéria má výdrž približne
3 dni a nabíja sa 45 minút. Ak
zapnete GPS, výdrž sa zníži na
8 hodín. Hodinky Gear Fit 2
sú ideálnym spoločníkom na
každý deň, ktorý vás bude
o všetkom informovať. Jeho
cena sa pohybuje od 149 eur.

AJ SAMSUNG GEAR FIT 2 JE
VHODNÝ NA NOSENIE 24/7
A MONITOROVANIE SPÁNKU. PRAVDOU VŠAK JE, ŽE
NIE KAŽDÝ MÁ RÁD HODINKY ALEBO NÁRAMKY
NA RUKE AJ V NOCI. GEAR
FIT 2 DOBRE ODOLÁVA
VODE A POTU, ALE KÚPAŤ
SA S NÍM NEMÔŽETE.

TOP APLIKÁCIE
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 TomTom

Touch
Cardio BMI

Tohtoročná novinka, ktorá
má obdobné funkcie ako
väčšina fitnes náramkov,
ale má jednu konkurenčnú
výhodu. Tou je BMI snímač,
teda rovno dva, ktoré merajú podiel telesného tuku
a svalstva. Tieto merania sú
zaujímavým doplnkom, ale
lekársky prístroj nenahradia. Jeden snímač sa nachádza v spodnej časti a druhý
na vrchu, pod displejom,
pričom slúži aj ako dotykové tlačidlo. Malý OLED
displej je monochromatický
a má pasívne podsvietenie, ktoré je aktivované
dotykom. Náramok neustále
počíta kroky, prejdenú
vzdialenosť, spálené kalórie,
čas aktivity, tepovú frekvenciu a tiež vyhodnocuje
kvalitu spánku. Výhodou
je pomerne presné rozpo-

znávanie aktivít. Všetky
aktivity, kroky alebo záznam
spánku máte pod drobnohľadom v aplikácii TomTom
Sports. Samozrejmosťou je
história záznamov v grafoch
a štatistikách alebo zadávanie osobných cieľov. V tých
vás náramok podporuje a vy
môžete jednoducho sledovať
svoj progres.
Okrem fitnes funkcií
slúži toto zariadenie aj ako
predĺžená ruka smartfónu, ktorá vám oznamuje
dôležité udalosti, ako prijatú
správu, prichádzajúci hovor
alebo mail. Nevýhodou je,
že iba v podobe ikony, bez
akéhokoľvek textu. TomTom
Touch Cardio BMI sa zameriava predovšetkým na vaše
aktivity a fitnes funkcie.
Nevýhodou je aj absencia
GPS prijímača, ale aktuálnu
polohu je možné čerpať
z pripojeného telefónu. Páči
sa nám možnosť prepojenia aplikácie náramku
s aplikáciami tretích strán
(Endomondo, Nike, Apple
Health a pod.), pričom môžu
byť tieto údaje kombinované, aby boli výsledky čo
najpresnejšie. TomTom je
rýdzi športovec, ale to vôbec
nevadí, svojich spokojných
používateľov si určite nájde.
Cena náramku sa pohybuje
od 109 eur.

TOMTOM MÁ SLUŠNÚ
VÝDRŽ BATÉRIE, KTORÁ
DOSAHUJE AŽ 5 DNÍ. TO
NAJLEPŠIE ALE JE, ŽE SA
NABÍJA CEZ MICROUSB
KONEKTOR, TAKŽE
NEPOTREBUJETE ŽIADNU
ŠPECIÁLNU NABÍJAČKU.
TÝMTO RIEŠENÍM JE VŠAK
OSLABENÁ VODEODOLNOSŤ A S NÁRAMKOM
SA KÚPAŤ NEODPORÚČA.
POTEŠÍ VŠAK MOŽNOSŤ VÝMENY REMIENKOV ZA INÚ
VEĽKOSŤ ALEBO FARBU.
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 Lenovo G02
Band

Základný inteligentný
náramok pre nováčikov
v tomto segmente, ktorý má
integrovaný OLED displej
s podsvietením. Na ňom
vidíte čas, dátum, počet prejdených krokov a notifikácie
z telefónu. Ak vám niekto
zavolá alebo napíše správu,
budete to vidieť na displeji
a cítiť vibráciami. Zariadenie
trošku horšie reaguje na

aktiváciu displeja otočením
zápästia, ale v tejto cenovej
kategórii je to odpustiteľné.
Z fitnes funkcií nechýba
zaznamenávanie dennej aktivity s rozpoznaním chôdze
a behu, záznam spánku
s vyhodnotením a štatistiky/
grafy vašej aktivity za určitý
deň alebo obdobie. Nachádza sa tu aj prepočet výkonu
na spálené kalórie.
Snímač tepovej frekvencie tu chýba, čo je pri fitnes
náramku škoda. Zariadenie
komunikuje so smartfónom
cez Bluetooth a aplikáciu
G02 Band. Tá je jednoduchá
a nájdete v nej kompletné
nastavenia náramku, štatistiky vašich aktivít, výsledky aktivity používateľov
totožného náramku alebo
vytváranie výziev a cieľov,
ktoré vás budú motivovať
k pohybu a osobnému progresu. V aplikácii je možné

INTELIGENTNÉ NÁRAMKY

 Xiaomi Mi
Band 2

aktivovať budík, celkom tri
časy, a tiež nastaviť, z akých
aplikácií budete prijímať
oznámenia. Nechýba
funkcia nerušiť, ktorá vás
oslobodí od notifikácií, ktoré
by vás mohli vyrušovať.
S výsledkami vašej aktivity
sa môžete pochváliť aj priateľom na sociálnych sieťach.
Lenovo G02 band je základným fitnes náramkom, ktorý
nemá veľmi presné merania,
ale pre nenáročného používateľa bude ideálny. Výdrž
batérie dosahuje 3 dni, čo je
iba priemerné. Jeho cena sa
pohybuje od 40 eur.

KAŽDÝ JEDEN INTELIGENTNÝ FITNES NÁRAMOK KOMUNIKUJE SO SMARTFÓNOM PROSTREDNÍCTVOM
BLUETOOTH PRIPOJENIA.
VŠETKY PREZENTOVANÉ
NÁRAMKY SÚ KOMPATIBILNÉ S OPERAČNÝM SYSTÉMOM ANDROID A IOS.

Toto zariadenie patrí
k svetovo najobľúbenejším inteligentným
náramkom. Používa ho
množstvo ľudí, je to totiž
príjemné spojenie ceny
a výkonu. Mi Band 2 má
malý OLED displej, na
ktorom vidíte notifikácie
(ikony) zo smartfónu bez
toho, aby ste ho museli
zobrať do rúk. Na zobrazenie informácií (prepínanie v menu) sa používa
dotykové tlačidlo pod
displejom alebo gestá so
zápästím. V aplikácii Mi
Fit vidíte všetky aktuálne
namerané hodnoty, plus
históriu vašich výkonov
v grafe. Zaznamenávanie
aktivít nie je automatické,
jediné, čo dokáže náramok rozpoznať je beh,

chôdza a bicyklovanie.
Ostatné aktivity je nutné
zadať a spustiť manuálne, pričom ak zapnete
v smartfóne GPS, bude
zaznamenaná aj vaša
poloha.
Tlačidlo pod displejom musíme pochváliť,
funguje ukážkovo. Na malom, ale dobre čitateľnom
displeji s podsvietenými
znakmi vidíte dátum
a čas, kroky, prejdenú
vzdialenosť, spálené
kalórie, aktuálnu tepovú
frekvenciu a stav batérie.
Všetky informácie sa automaticky prenášajú do
aplikácie Mi Fit, kde máte
k dispozícii grafy a štatistiky vašich výkonov.
Náramok funguje veľmi
dobre, ale notifikácie zo
smartfónu zobrazuje
iba v podobe ikon, bez
textu. Taktiež výsledné merania tepu treba
brať s určitou rezervou.
Potešia však dostatočne
intenzívne vibrácie, ktoré
vás vždy upozornia, že
sa niečo deje. Náramok
monitoruje aj váš spánok,
a tiež vás môže zobudiť, stačí si v aplikácii
nastaviť čas budenia.
Plnú odolnosť voči vode

a prachu tu nehľadajte,
ale prípadné namočenie
alebo pot mu neublíži.
Pri používaní náramku
je rozdiel vo funkčnosti
s Android alebo iOS zariadeniami. Výhodou iOS
je, že prichádzajúci hovor
je na náramku oznámený
textom a vibráciou, čiže
viete, kto volá. V prípade
Android zariadenia vidíte
iba ikonu bez textu, ale
zas má o niečo viac nastavení. Najväčším benefitom Mi Band 2 je výdrž
batérie, ktorá dosahuje
20 až 25 dní. Jeho cena sa
pohybuje od 18 eur.

TAKMER VŠETKY
FITNES NÁRAMKY MAJÚ
ŠPECIFICKÉ NABÍJAČKY,
KTORÉ AK STRATÍTE,
ZARIADENIE NENABIJETE.
VÝNIMKOU JE IBA
LENOVO A TOMTOM,
KTORÉ SA NABÍJAJÚ CEZ
USB-A A MICROUSB
KONEKTOR.

TOP APLIKÁCIE
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Aplikácie vás motivujú

MI
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Cyklistická sezóna sa naplno
rozbehla a pre mnohých to
znamená oprášiť bicykel
a popreháňať ho po cestách aj
necestách. Možno ešte používate
tachometer ako za starých
čias. To však nie je prekážkou
vyskúšať niektorú
z aplikácií určených
špeciálne pre
bicyklovanie.
Všetko budete mať
v smartfóne,
môžete
sa porovnávať
s ostatnými,
pridávať
fotografie
a analyzovať
svoj postup.
RADI SI
ÁVATE
POROVN
TEĽMI?
Y S PRIA
VÝSLEDK
IE NA
APLIKÁC
M
VANIE VÁ
BICYKLO
SA
IŤ
L
PODE
UMOŽNIA
ASY
R
T
A
ÝKONY
V
E
Š
A
V
O
ÝMI
S OSTATN
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Aplikácie pri tejto aktivite
umožnia lepšie sledovanie
vašich výkonov. Magazín Top
Aplikácie je hlavne o aplikáciách
a ich využití. Nepreháňajte
to však. Radšej si zašportujte
aj keď si zabudnete zapnúť
sledovanie vašich cykloaktivít.
Aplikácie sú fajn, ale sú doplnok.
Prvoradé je mať nejaký pohyb,
nie honba za cieľmi a výkonmi.
V prípade, že sa chcete motivovať, aplikácie pomôžu. Neodšliapu to za vás. Budete sa však
môcť porovnať s kamarátmi.
Aplikácie vám ich pomôžu nájsť
na základe prepojenia s Facebookom. Ste občas leniví, no
kamaráti už absolvovali ďalšiu
trasu, v tomto prípade príde
špecializovaná aplikácia na telefóne celkom vhod. Treba trochu
súťažiť a občas sa aj porovnávať.
Vždy si ale choďte svojím tempom. V tom vám inak aplikácie
pomôžu viac, ako by ste chceli.
Zaznamenajú nielen trasu,
ale aj vaše maximá, minimá
a vypočítajú priemerné údaje.
Nám sa aplikácie tohto typu
páčia. Sú príjemným spestrením
vašich tréningov a zároveň máte
prehľad o vašej histórii. Čas letí
veľmi rýchlo a zistíte, že to nie
minulú sobotu ste sa boli bicyklovať, ale už tú predminulú.
Vďaka aplikáciám si môžete dať
predsavzatie splniť nejaký počet
kilometrov alebo dosiahnuť
lepšie výsledky na opakovaných
trasách.

APLIKÁCIE PRE BICYKLE

Značenie
Všimnite si, keď pôjdete po
nejakých trasách, aj samostatné značky pre cyklistov.
Tie sú označené farebnými
písmenami na bielom podklade. Farby vám pomôžu zorientovať sa v náročnosti, no
lepšie je zistiť si o trase niečo

vopred. V každom prípade,
červené značia cyklomagistrály hlavného významu.
Sú určené pre všetky druhy
bicyklov. Modré značia
paralelné trasy k červeným,
občas sú však náročnejšie
a môžu byť dlhšie. Zelenou
sú rodinné trasy s nenáročným terénom. Žlté sú

spojnice medzi cyklotrasami
iných farieb alebo odbočky
k zaujímavostiam.
K tomu ešte treba pripočítať dva typy značenia.
Ikona s bicyklom vodorovne
a značenie s bicyklom idúcim
do kopca. Tá druhá neznamená, že toto bude poriadny
kopčisko. Je to rozlíšenie
terénu cesty pre cestné
a horské bicykle.
Treba si dať na to
pozor. Môžete
ísť z kopca po
lesnom chodníčku, na ktorom
budete mať čo
robiť na horskom aj
trekovom bicykli a na
cestnom tento terén bez
ujmy nezídete.

BIKE GEAR
CALCULATOR
Niekedy sa môžete snažiť viac ako
ostatní, no nepodáte taký výkon, ako
by ste chceli. Možno máte správny
bicykel, ale nemáte dobre nastavené
prevody alebo nepoužívate správnu
veľkosť kolies. Táto aplikácia je pre
tých, čo zvládnu dať dole predné
koleso, ideálne aj zadné a nepoškodiť
si kotúčové brzdy. Kalkulačka vám na
základe vašich parametrov vypočíta,
aké tempo otáčok za minútu musíte
zvoliť na prejdenie určitej vzdialenosti.
Takisto zobrazuje aj časový údaj. Takže
sa dozviete, ako dlho vám bude trvať
prejdenie určitej vzdialenosti za časový
úsek. Všetko sa tu dá pekne nastaviť.
Prevodový pomer sa bude počítať
automaticky, rovnako tak sa dozviete
aj počet striedaní pedálov.
Ak chcete zájsť ešte ďalej, môžete
tu plánovať dlhšie úseky a dozvedieť
sa, aké tempo na jednotlivých prevodových stupňoch zvoliť. Aplikácia je
vhodná pre všetky typy bicyklov, teda
napríklad aj pre BMX, cestné, horské
alebo cyklokrosové.

TOP APLIKÁCIE
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CYKLOTRASY MALÁ
FATRA

RUNTASTIC ROAD
BIKE

Nájsť vhodné trasy pre cyklistov nie
je vôbec jednoduché a už vôbec sa nemôžete spoľahnúť na Google Mapy.
Neraz totiž nie je chodník alebo cesta
dobre označená a končí sa plotom
záhradkárskej oblasti.
Mapové podklady pre oblasť Malej
Fatry vám pomôžu nájsť vhodné trasy
na malé aj celodenné výlety alebo dokonca pre zjazdy. Pointou aplikácie je
mapa, ktorá patrí medzi tie najlepšie,
čo sme videli. Prezeranie mapy môžete robiť aj v režime off-line. Ideálne
je využiť preddefinované trasy. Pri
nich je vidno, cez aké dediny alebo
oblasti vedú, aké sú náročné a či sú
vhodné pre rodiny s deťmi. Informácie o celkovej dĺžke sú doplnené o graf
prevýšenia po celej trase. Nechýbajú
fotografie alebo doplňujúce informácie o danej oblasti.
Trasy sú rozdelené na dve hlavné
časti. Na bežné trasy z bodu A do
bodu B a na okruhy. Ak sa chcete
vrátiť tam, kde ste začali, okruhy sú
najlepšou voľbou. Cestovatelia a tí, čo
spoznávajú radi niečo nové, využijú
prvý spôsob cyklistických túr. Pozor
ale na to, že cesta späť nie je do počtu
kilometrov započítaná. Nechajte si
sily aj na návrat späť.

Kto športuje s aplikáciami Runtastic,
siahne pravdepodobne po tejto. Je
vhodná nielen pre cestné, ale aj horské bicykle. No ak chcete špecializovanú aplikáciu, môžete využiť ekvivalent pre horské bicyklovanie. Výrobca
ju ponúka v obchode aplikácií.
Jednou z veľkých výhod sú kvalitné
mapové podklady a silná komunita
používateľov. Môžete vytvárať vlastné
obľúbené trasy alebo využiť hotové. Tie pridali iní používatelia tejto
aplikácie alebo bežeckej aplikácie od
Runtasticu. Na sledovanie presnej polohy je tu GPS, no v prípade potreby
ho môžete vypnúť. Nechýba hlasový
asistent informujúci o aktuálnej
rýchlosti, prejdenej vzdialenosti alebo
napríklad prevýšení. K vašim aktivitám sa dajú pridávať fotografie. Keď si
dáte niekde prestávku, stačí si odfotiť
krajinku a mať potom fotky ako súčasť vašich tréningových informácií.
Aplikácia podporuje napojenie na srdcové snímače, no ak máte nejaký iný
spôsob merania tepu, môžete si zadať
údaje ručne. Aplikácia sleduje tempo
a pri tréningu vykonáva automatické
pauzy. Slúži aj ako cyklopočítač a vy
si sami nastavíte, aké údaje chcete na
displeji vidieť.
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ENDOMONDO
Rozšírená aplikácia, ktorá ponúka
nielen tréningové programy pre
cyklistiku, ale aj beh. Využiť sa dajú
trasy zanietených používateľov, ktorí
pridali svoje obľúbené. Pri každej
z nich je vidieť aj odporúčanie, či ide
o cyklotrasu alebo bežeckú trasu.
Užitočná informácia je nielen to, aká
je dlhá, ale aj ako ďaleko sa od vami
vybranej trasy nachádzate. Je tu
hlasový asistent, podpora meračov
tepovej frekvencie, tréningový denník a samozrejme sledovanie údajov.
Displej sa dá prispôsobiť, a tak vidíte
len to, čo vás zaujíma. Napríklad
tempo, rýchlosť, prípadne spálené
kalórie. Nespornou zaujímavosťou je
napojenie na priateľov. Môžete sa porovnávať s vašimi priateľmi, sledovať
najlepšie výkony a pokroky. Aplikácia je zadarmo, no dá sa zakúpiť prémiová verzia, kde nájdete tréningové
plány, detailnejšie štatistiky o vašom
cvičení alebo napríklad rozdelenie na
zóny podľa tepovej frekvencie.
Aplikácia je univerzálna a dá
sa využiť na viac športov. Na beh
a cyklistiku je ideálna, no pokojne
ju využívajte pri turistike alebo
kardio chôdzi. Aj tu sa dajú pridávať
fotografie.

APLIKÁCIE PRE BICYKLE

SAMSUNG HEALTH
Aplikácia je určená nielen pre bicykle,
ale aj na iný druh športu. V každom
prípade, teraz nás zaujíma práve tento
typ športovej aktivity a aplikácia je
jedným slovom vynikajúca. Zaznamenáva vašu aktivitu a pokojne ju
môžete spustiť ešte skôr ako sadnete
na bicykel. Pozná, keď si spravíte
pauzu a tréning pozastaví. Netreba sa
obávať výsledkov, rozlíšite kedy išlo
o celú zaznamenanú aktivitu a kedy
o skutočný čas tréningu. Health má aj
hlasového sprievodcu, takže telefón
môžete mať pokojne v zadnom vrecku
trička. Dozviete sa všetko podstatné,
napríklad počet prejdených kilometrov alebo zostávajúci počet km
do splnenia cieľa. Sprievodca sa dá
vypnúť, rovnako tak napríklad aj
automatická detekcia prestávok. To sa
hodí napríklad pri pomalom stúpaní.
Ak idete do kopca veľmi pomaly, aplikácia ohlási pozastavenie tréningu
hoci vy sa snažíte šliapať ďalej a nevypustiť dušu. Cieľov si môžete dať viac,
a to napríklad časové alebo dĺžkové.
V sumári je vidno prevýšenie, prejdená vzdialenosť, najrýchlejší úsek,
nadmorská výška alebo napríklad
maximálna rýchlosť či maximálne alebo priemerné tempo. Funguje pritom
nielen s telefónmi Samsung.

STRAVA RUNNING
AND CYCLING GPS
Aplikácia je zameraná na bežcov
a cyklistov. Prirodzene ju môžete
využiť aj na iné tréningy. Mapa vašej
trasy bude zaznamenaná rovnako.
Počas turistiky či napríklad bicyklovania sa údaje zaznamenajú
automaticky a budú ich môcť vidieť
vaši priatelia. Je to veľký dôraz na
zdieľanie vašich výkonov a porovnávanie sa s ostatnými. Môžete si
vytvárať rôzne priateľské súťaže,
pridávať vlastné mapy, jednotlivé
segmenty ak je trasa dlhá a chcete ju
rozdeliť na viac častí. Aplikácia toho
zvládne podstatne viac a počtom
podporovaných športov sa radí
medzi najvybavenejšie. Tréningy sa
dajú pridávať aj ručne, no najlepšie je použiť automatický záznam
aktivity. Väčšina funkcií je zadarmo.
Vlastne všetky podstatné na bežné
sledovanie vašich výkonov. Prémiové
funkcie sú napríklad analyzovanie
vášho tempa alebo zdieľanie vašej polohy s priateľmi. Môžete sa vydať na
cyklotúru a funkcia Get Home Safety
bude ostatným slúžiť na to, aby
videli, kde sa nachádzate. Aplikácia
podporuje hodinky s Android Wear
a možnosť napojiť sa na zariadenia
s meračom srdcového tepu na získanie presnejších dát.

VSETCI NA BAJK
Aplikácia tohto typu je vynikajúca
najmä pre tých, čo sa radi bicyklujú v okolí Bratislavy. Je to vlastne
zároveň súťaž, ktorá prebieha až do
konca augusta. V nej zbierate body
za návštevu každého z vyše 200
miest. Či už sa vyberiete na Kamzík,
oddychovú zónu nad Krasňanmi
alebo k pamätníku na Slavíne. Podrobné pravidlá o súťaži sa dozviete
na stránke www.vsetcinabajk.sk.
Aplikácia sa dá dobre využiť aj ako
zoznam bodov záujmu. Stačí si zvoliť,
kam by ste sa chceli vybrať a nechať
sa navigovať cez Google Mapy alebo
Sygic, ak ich máte nainštalované.
Dozviete sa, ako ďaleko od vás je
cieľový bod a je to pekná aplikácia
na spontánne plánovanie výletov.
Pri každom bode je vidno charakteristickú fotku prostredia, stručný
popis o aké miesto ide a aká je tam
atmosféra. Niečo ako TripIt ukazovateľ, keď hľadáte okolité kaviarne
na neznámom mieste. Akurát, že tu
sedíte na bicykli a rozmýšľate, kam sa
vybrať. Nemusíte už ísť na slepo. Je
to slovenská aplikácia a jej prínos sa
nám veľmi páčil. Spojiť ju môžete aj
s „trackovacími“ aplikáciami v našom
článku a získate prehľad o aktivite.

TOP APLIKÁCIE
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MICHAELA ŠUTKOVÁ

Aplikácie
na prežitie
v prírode
Keby ste mali moc vrátiť
čas, čo by ste vo svojom
živote zmenili? Venovali
by ste sa viac nejakej
záľube, ktorá vás kedysi
napĺňala, no napriek tomu
ste ju zo svojich denných
činností vypustili? Alebo
by ste si radšej vybrali inú
školu či profesiu?

BUĎTE
NÍ
PRIPRAVE
NA KAŽDÚ
SITUÁCIU.

Z

rejme ste sa už aj vy niekedy stretli
s článkami tohto typu, prípadne vám na
túto tému rozprávali vaši rodičia či starí
rodičia, ktorí v dobe, keď boli mladí, nemali
také možnosti ani slobodu, ako máme my teraz.
Preto niet divu, že práve častejšie cestovanie
a spoznávanie cudzích krajín bolo neraz ich
odpoveďou na túto otázku.
Mnohí si myslia, že na to, aby mohli cestovať,
potrebujú veľa peňazí. Nie je to však úplne tak.
Samozrejme, závisí to od spôsobu cestovania.
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Ak ale luxusné hotely vymeníte za kemp, stan
alebo hojdaciu sieť, drahé reštaurácie nahradíte tradičným pouličným jedlom a namiesto
cestovnej kancelárie sa spoľahnete na svoje
schopnosti, ušetríte viac, než by ste čakali.
Vymeňte pohodlie za dobrodružstvo. Nebuďte
turistom. Staňte sa cestovateľom, objaviteľom,
dobrodruhom, pre ktorého sa cestovanie stalo
životným štýlom. Nasledujúce aplikácie vám
pomôžu, aby ste aj na cestách ostali v bezpečí
a raz-dva vyriešili prípadné komplikácie.

APLIKÁCIE NA PREŽITIE

VÁŠ ŠVAJČIA

BUG OUT BAG
CHECKLIST

LOCUS MAP
FREE

ATLAS HUB
FREE

Slovné spojenie „Bug out
Bag“ je označením pre evakuačnú batožinu, ktorá by
vám mala zaručiť prežitie na
minimálne 72 hodín. Nemáte
ani páru, čo všetko by sa
v nej malo nachádzať? V tom
prípade vám bude nápomocná rovnomenná aplikácia
Bug Out Bag Checklist, ktorá
sa postará o to, aby ste na nič
dôležité nezabudli a zbalili si
všetko potrebné na dobro
družnejšie cestovanie. Veci
sú prehľadne rozdelené
do jednotlivých kategórií
a o každej je niekoľkými vetami popísané, v akých situáciách by sa vám mohla hodiť.
Položky sú zoradené na štýl
nákupného zoznamu s možnosťou zaškrtávania podľa
toho, ktoré ste už do ruksaku
vložili a ktoré ešte nie. Ak
vám niektoré veci chýbajú,
môžete si pre každú položku
nastaviť zvlášť pripomienku
vo forme budíka. Ak hrozí
niektorým veciam koniec
záruky či vypršanie doby
platnosti, všetky exspiračné
dátumy budete mať uložené
na jednom mieste. Vďaka
tomu sa vám viac nestane,
že by ste prehliadli čokoľvek
podstatné.

Na čo by však nemal žiaden
dobrodruh zabudnúť, je mapa.
Keďže na dostupnosť GPS signálu či internetu vo všeobecnosti sa nedá vždy spoľahnúť,
je dobré mať v telefóne stiahnuté off-line mapy. Aplikácia
Locus Map prináša bohatú
databázu outdoorových máp,
ktoré oceníte najmä vtedy,
keď sa vyberiete na turistiku
po vlastných alebo na bicykli.
Bezplatne si môžete stiahnuť
tri mapy podľa vlastného
výberu, každá ďalšia je spoplatnená malou sumou. Mapy
si môžete prezerať aj online.
Výnimkou nie sú ani zimné
mapy, vďaka čomu si viete
s ľahkosťou naplánovať výlet
za každého počasia. S Locus
Map budete mať vždy prehľad
o tom, ako ste na vašej ceste
postupovali, keďže si môžete
nechať vami prejdenú trasu
zaznamenávať. Zároveň vám
aplikácia pomôže pri navigácii, vyhľadávaní prírodných
unikátov, ako aj pri love
obľúbených „kešiek“. Pre ešte
väčšiu bezpečnosť môžete využiť funkciu zdieľania polohy
v reálnom čase.

Výbornou aplikáciou, ktorá
vám naozaj môže zachrániť
život je Atlas hub z dielne
susedov Čechov. Či už ste
vášnivým hubárom, alebo
len s hubárčením začínate,
prepracovaný sprievodca vás
krok za krokom uvedie do
problematiky rozlišovania
jednotlivých druhov húb tak,
aby ste na potulkách lesom
viac nemuseli mať obavy
z toho, čo zbierate do košíka.
Okrem zoznamu viac ako
140 húb, s ktorými môžete
prísť do kontaktu, nájdete
v aplikácii kategórie typu
Top 10 jedlých húb, Top 10
jedovatých húb, Zdravé a liečivé huby, prípadne Exotické
huby. Sprievodca presne
opisuje, ako konkrétne druhy
vyzerajú, čím sú charakteristické, nechýbajú ani rozmery
klobúčika alebo nôžky, časové rozpätie mesiacov, kedy
jednotlivé huby zvyknú rásť.
Tiež je tu miesto výskytu,
ako aj informácia o tom, či
je huba jedlá, nejedlá alebo
jedovatá. Súčasťou popisu
sú aj užitočné rady, ktoré by
vám mali pomôcť vyvarovať
sa možných chýb z prípadného zamenenia navzájom
podobných druhov. Ak by
nedajbože k nejakej nepríjemnej situácii došlo,
informácie o prvej pomoci
pri otrave hubami, ktoré
sú súčasťou aplikácie, vám
podajú záchrannú ruku.

RSKY
NOŽÍK
V SMARTFÓ
NE.

SURVIVAL KIT
Čo by ste rozhodne nemali
nechať doma, ak sa vydáte
do neznáma, je švajčiarsky
nožík. Jeden taký by však
nemal chýbať ani vo vašom
smartfóne. Survival Kit
je univerzálna aplikácia,
ktorá so sebou prináša hneď
niekoľko funkcií, ktoré by
sa vám mohli v rozličných
situáciách zísť. Súčasťou
aplikácie je napríklad detektor kovov, ktorý zároveň
zobrazuje aj silu magnetického poľa, funkcia vyhľadávania a určovania lokality
prostredníctvom GPS, 3D
kompas, užitočná LED baterka, SOS signál v kombinácii
s morzeovkou, ako aj šikovné
zrkadielko. Či už sa teda
vydáte na turistiku do hôr
alebo pokojnú stanovačku
s priateľmi, švajčiarskeho
pomocníka si radšej vezmite
do vrecka.

DOBRÁ
MAPA
-L
OFF INE
VAŠOU
SA STANE
U.
SEVERKO
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ITRIAGE

PRVÁ POMOC

Putovanie za dobrodružstvom so sebou zvykne neraz
priniesť aj ťažké či menej
príjemné chvíle. Aplikácia
iTriage, ktorú vytvorili dvaja
kvalifikovaní lekári, vám ich
priebeh pomôže zmierniť
a prípadné zdravotné komplikácie v rámci možností
vyriešiť. Stačí, ak na ilustrácii
muža alebo ženy označíte,
ktorá oblasť vášho tela vás
trápi a následne vyberiete jednu z navrhovaných
možností odvíjajúc sa od
vašich príznakov. Ak máte
pokročilú úroveň anglického
jazyka, dozviete sa tu naozaj
všetko – od popisu zdravotného problému, prejavov, cez
ilustračné obrázky a videá
pre ešte jednoduchšiu identifikáciu ochorenia, až po
odporúčanú liečbu zo strany
príslušných odborníkov. Pod
celý lekársky obsah sa podpísala Harvard Medical School.
Aplikácia vám zároveň
ozrejmí odborný, častokrát
nezrozumiteľný lekársky výklad, poskytne vám podrobné informácie o existujúcich
liekoch, ktoré si v databáze
ľahko vyhľadáte podľa abecedného zoznamu. V prípade,
že máte na svojom smartfóne
aktívne GPS, aplikácia vám
vždy keď budete potrebovať,
vyhľadá najbližšiu lekársku
pomoc.

Rozmýšľali ste niekedy nad
tým, ako by ste reagovali
v situácii, keď by od vášho
konania závisel niečí život?
Slovenská aplikácia s náz
vom Prvá pomoc vás pripraví
na to, aby ste v týchto momentoch neostali nečinne
stáť plný strachu, ale aby ste
čas do príchodu záchrannej
služby využili v prospech
postihnutého. S aplikáciou
Prvá pomoc budete mať
v rukách návod, ktorý keď si
vopred osvojíte, získate cenný prehľad o tom, čo robiť,
ak niekto napríklad prestal
dýchať, začal sa dusiť, krvácať, prípadne dostal epileptický šok, infarkt či náhlu
mozgovú príhodu. Praktické
obrázky a inštruktážne videá
vám názorne ukážu, ako v takýchto situáciách postupovať, zároveň vás nezabudnú
priamo odkázať na tiesňovú
linku. Informácie, ktoré sa
vám podarilo nadobudnúť,
si môžete overiť v krátkom
vedomostnom teste. Ak sa
rozhodnete pre kvalifikovaný kurz prvej pomoci, jeho
poskytovateľov si vyhľadáte
v priebehu chvíle cez GPS.

VYUŽITE
ITEJŠIE
NAJDÔLEŽ
SEKUNDY
ANU
NA ZÁCHR
A
T
ŽIVO .
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DISASTER
ALERT

Tropický cyklón, zemetrasenie, záplavy, erupcia sopky,
ničivé sucho – aj s týmto treba na ceste okolo sveta rátať.
Na to, aby ste sa hroziacim
prírodným katastrofám vyhli
vždy, keď je to aspoň trochu
možné, vám poslúži aplikácia
Disaster Alert. Tá prichádza
s interaktívnou mapou zobrazujúcou potenciálne nebezpečenstvá vo svete v reálnom čase. Všetky informácie
o rizikových udalostiach sa
priebežne aktualizujú. Vďaka
prehľadnému zoznamu, ako
aj zvukovým notifikáciám,
si môžete byť istí, že vás nič
dôležité neobíde. Či už sa zaujímate o globálnu situáciu,
alebo potrebujete užší záber
na konkrétnu oblasť, prípadne krajinu – všetko si viete
prispôsobiť podľa vašich preferencií. Ak sa o aktuálnych
nebezpečenstvách chcete
dozvedieť viac, aplikácia vás
presmeruje na kompetentné zdroje s informáciami
o podrobnejších meraniach
a zisteniach.

SAS SURVIVAL
GUIDE – LITE
Aj vy patríte k fanúšikom
novodobého MacGyvera
alias Beara Gryllsa, britského dobrodruha z kultového
seriálu Ultimate Survival?
Vďaka aplikácii SAS Survival
Guide – Lite sa môžete
priučiť základným zručnostiam prežitia v divočine aj vy.
Informácie v aplikácii dal dokopy samotný bývalý vojak
britskej SAS (Special Air
Service) John „Lofty“ Wiseman, takže o ich pravdivosti
a najmä funkčnosti nemusíte
pochybovať. Aplikácia vám
dá hneď niekoľko tipov, ako
vlastnoručne zostrojiť prístrešok v prírode, ako nájsť
v prípade núdze vodu, ako
počas putovania nezablúdiť
a orientovať sa pomocou
hviezd… To, či by nakoniec
vaše vedomosti obstáli, ak by
vám naozaj išlo o holý život,
si môžete preveriť v teste
aplikácie.

APLIKÁCIE NA PREŽITIE

KNOTS 3D

Viete, čo spája pestovateľa
stromov, rybára, horolezca,
hasiča, vojaka, námorníka
a skauta? Každý jeden
z nich dokáže viazať uzly.
A nie hocijaké. Všetko
o špeciálnych uzloch,
ktorých užitočnosť oceníte
až po tom, čo ich budete
ovládať a bežne využívať, sa
dozviete v aplikácii Knots
3D. Aplikácia vás zasvätí do
tajov viazania viac ako 121
jedinečných uzlov. Pomocou
360°pohľadov sa môžete na
celý proces viazania prizerať zo všetkých strán a uhlov, vďaka čomu výsledok
dosiahnete jednoduchšie,
rýchlejšie, bez zbytočných
problémov a nejasností. Veď
presvedčte sa sami.

GOOGLE
EARTH

HITCHHIKING
MAPS

Anapurna, Angkor Wat,
dažďový prales v okolí
Amazonky, Yosemitský národný park… Teraz môžete
navštíviť každý kút Zeme
behom okamihu. Pozrite sa
na svet z novej perspektívy
vďaka aplikácii Google
Earth. Nazrite na miesta,
ktoré sa chystáte navštíviť,
už vopred. K dispozícii máte
buď 2D, alebo 3D režim. Pri
plánovaní svojej cesty sa
môžete nechať inšpirovať
radami zo strany iných
používateľov aplikácie,
prípadne odporúčaniami
BBC Earth, ktorá sa postarala o informačne bohatú
databázu a dych berúcu
fotogalériu. S Google Earth
môžete začať cestovať hneď
teraz.

Ako lepšie odštartovať vzrušujúci výlet, než vystrčeným palcom dohora stojac
na krajnici cesty? Ak ste niekedy skúšali stopovať, isto
poznáte ten dobre známy
pocit, keď s očakávaním sledujete, kto vám zastaví ako
prvý. Niekedy sa tak stane
po pár minútach, inokedy to
môže trvať hodiny. Aj v takýchto prípadoch je vhodné
mať presný plán, základom
ktorého je, vybrať si správne
miesto na stopovanie. To
by sa malo nachádzať na
viditeľnom mieste a zároveň
by malo ísť o miesto, kde by
vám vodiči reálne mohli aj
zastaviť. Vedeli ste o tom,
že aj stopári majú vlastnú
mapu, v rámci ktorej si
zdieľajú svoje skúsenosti?
Aplikácia Hitchhiking
Maps presne takúto mapu
ponúka. Nájdete tu infor-

mácie o stopovacích bodoch
kdekoľvek na svete, ktoré už
pred vami niekto otestoval
a následne sa o svoje dojmy
podelil. Jednotlivé body sú
farebne odlíšené v závislosti
od hodnotenia. Okrem krátkeho popisu miesta, tu zistíte aj priemerný čas čakania
na odvoz. Ten samozrejme
treba brať s rezervou, keďže
nikdy si nemôžte byť istí,
koľko vám stopovanie bude
trvať.

AJ VY SA
MÔŽETE STAŤ
DOBRODRUHOM
.

TOP APLIKÁCIE

25

POISTENIE NA CESTY

Poistite sa
na dovolenku
Cestovné poistenie je niečo, na čom sa
neoplatí šetriť. A neplatí to len pred letnou
dovolenkou. Poistiť sa treba aj vtedy, ak
cestujete čo i len na nákupy blízko za hranice.
Neraz však na poistenie nemyslíme a potom
ho naháňame na poslednú chvíľu. Dnes už
nemusíme behať do poisťovne, čakať dlhý rad
a stihnúť sa poistiť pred záverečnou hodinou.
Všetko zvládnete on-line, cez počítač alebo
smartfón.

 POISTENIE ONLINE
Na to, aby ste sa poistili, stačí zapnúť internetový prehliadač a vyplniť potrebné
údaje. No a samozrejme, zaplatiť online.
Len vtedy bude poistenie platné. Pozrime
sa na to, ako tento proces vyzerá a na to,
že je tu nejaké to „ale“.

Internetové poistenie cez AXA
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Poistenie na internete zvykne byť
lacnejšie. Nemusí to byť pravidlom, no
poisťovne väčšinou dávajú zľavu na tento
spôsob uzatvorenia poistky. Priebeh poisťovania prebieha v niekoľkých krokoch.
Vyberiete cieľovú krajinu alebo napríklad celý svet či Európu. Ceny sa až na
výnimky (zväčša vojensky rizikové krajiny) nelíšia. Potom stačí vybrať dátum

DOVOLENK
OVÉ
POISTENIE
V POISŤOVN
I
JE RETRO. D
NES TO
ZVLÁDNETE
CEZ
SMARTFÓN

MICHAL REITER

odchodu a príchodu na Slovensko.
Odporúčame si ponechať časovú
rezervu. Najmä, ak sa plánujete vrátiť
v nočných hodinách. Stačí meškajúci
let a prídete na letisko vo Viedni až
na ďalší deň. A to je deň navyše, pre
ktorý ste poistenie nemali uzatvorené.
Výhodou poisťovania sa na webe je
možnosť viac kalkulovať. Ak nechcete, nepoistíte si batožinu, rizikové
športy alebo chronické ochorenie či
napríklad zodpovednosť za škodu.
Vždy sa aktualizuje cena a presne
vidíte, koľko zaplatíte. Vyberať sa dá
aj z vopred pripravených balíkov poistenia. Poisťovne ich majú niekoľko.
Dajte si pozor na to, aby vaše poistné krytie odpovedalo účelom cesty.
Môže ísť o služobnú cestu. Avšak ak
je na programe zároveň šplhanie sa
na lezecké steny, jazda na koňoch
alebo napríklad rafting, pripoistite si

Výber poistných krytí cez webové rozhranie Union

POISTENIE NA CESTY

 POISTITE SI SEBA A TELEFÓN PRIAMO V TELEKOME
V aplikácii Telekomu nájdete nielen aplikáciu na
poistenie vášho zdravia
pri cestovaní do zahraničia alebo turistike na
horách. V ponuke je toho
oveľa viac a priamo na
stránke https://www.
telekom.sk/poistenie sa
dá poistiť poškodenie
vášho zariadenia a krytie
škody až do výšky 1000 €.
Poistné je platné na
celom svete, takže ak sa
vám telefón poškodí aj
mimo Slovenska, netreba
sa toho obávať. Operátor
dobre vie, že s telefónom
cestujete a nesedíte len

doma. Cena poistného
je od 0,99 € do 4,99 €
mesačne a závisí od ceny
zariadenia. Poistné sa
dá vypočítať priamo
v e-shope.
Chceli by ste si radšej
poistiť schopnosť platiť
faktúry? Môžete si vybrať zo štyroch balíkov
a zahrnúť tak úrazovú

hospitalizáciu, pracovnú
neschopnosť, invaliditu
alebo nezamestnanosť.
Poistné je od 0,99 € do
3,49 € mesačne s plnením
25 € alebo 50 € mesačne
v závislosti na balíku.
Možnosti SMS poistenia
v aplikácii Telekom 
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aj rizikové športy. Poisťovňa
zobrazuje k jednotlivým poisteniam aj vysvetlivky. Rýchlo
tak zistíte, či na turistiku
potrebujete iný typ poistenia
ako „Služobná cesta – nemanuálna práca“ a budete tiež
vedieť, že Union má turistiku
a rekreačné športy priamo
v balíku a netreba meniť typ
poistenia.
Zaplatiť priamo kartou
alebo prevodom na účet cez
platobnú bránu internetbankingu znamená skutočne
rýchle poistenie. Nuž aj tu je
treba zobrať do úvahy ochranu poisťovne. Pri poisťovaní
sa s platnosťou v aktuálny
deň poistenia má napríklad
AXA platnosť až po štyroch
hodinách od jeho uzatvorenia, reálne od zaplatenia.
Poistiť sa môžete aj cez
SMS alebo smartfón a špe
ciálnu aplikáciu.
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POISTENIE
CEZ INTERN
ET JE
RÝCHLE. PO
ZOR ALE
NA TO, ŽE N
EPLATÍ
IHNEĎ PO Z
APLATENÍ

 POISTENIE

CEZ TELEKOM

Aplikácia Telekom, v ktorej máte prehľad
o vašej spotrebe ako aj faktúrach a ďalších
službách, prináša aj poistenie. Telekom
pripravil takú ponuku, ktorá vám umožní sa
poistiť nielen na dovolenku, ale pri hocijakej
ceste do zahraničia. A nielen to. Ak smerujú
vaše kroky na hory, je tu špeciálne horské
poistenie.
Telekom spolupracuje s poisťovňami
Allianz Slovenská poisťovňa a Union Poisťovňa. V aplikácii je táto možnosť v menu
SMS platby a následne Poistenie. Na výber
sú štyri typy, tri z nich pre Európu a Stredomorie a jedno špeciálne na zásah Horskej
záchrannej služby. Toto jediné zároveň platí
pre územie Slovenska. Stačí si vybrať jedno
z troch, ak cestujete na klasickú dovolenku.
Rolovaním do strán sa bude meniť typ poistenia a zároveň je priamo pod obrázkom vidno,
aké krytia obsahuje. Stačí vyplniť osobné
údaje a dátum poistenia. No a nakoniec kúpu
tejto služby potvrdiť tlačidlom Kúpiť poistenie. Výhodou pre zákazníkov Telekomu je, že
sa nemusia nikde registrovať. Stačí zapnúť
aplikáciu, ktorú aj tak používate.

 UNION MOBILNÉ

SMS POISTENIE

Poisťovňa Union má peknú aplikáciu, ktorá
vás poistí do zahraničia ako aj na Slovensku.
Poistíte sa nielen na dovolenku, ale aj na služobnú cestu. V rámci Slovenska je tu možnosť
špeciálneho poistenia Horskej záchrannej
služby alebo bežného poistenia. Napríklad
ak idete niekam na turistiku, bicykel, korčule
a chcete aj komerčné krytie.
Aplikácia bude udržiavať prehľad vašich
poistení, ktoré ste cez ňu spravili. Obsahuje všetky potrebné dokumenty na bližšie
preštudovanie poistných podmienok, dôležité
telefónne čísla alebo priamu voľbu na zatelefonovanie do poisťovne.
Sprievodca poistením obsahuje zadanie
dátumov, odkedy dokedy ste v zahraničí
a voľbu, či chcete poistenie Liečebných
nákladov alebo Komplexné poistenie. Stačí
ťuknúť na ikonu vedľa výberu typu poistenia
a dozviete sa, aký je medzi nimi rozdiel, takisto aj základnú sadzbu na deň. Potom stačí
zadať len meno a priezvisko s rodným číslom
a odoslať požiadavku na poistenie. Ide o SMS
poistenie, ktoré sa dá spraviť priamo cez SMS.
No použiť aplikáciu je oveľa jednoduchšie
a zamedzíte chybám pri písaní SMS.

POISTENIE NA CESTY

 EURÓPSKY

PREUKAZ
ZDRAVOTNÉHO
POISTENIA

Táto aplikácia je vlastne príručka pre
každého, kto má tento preukaz. V nej sa
dozviete, ako ho získať a na čo vám bude
vlastne dobrý. Preukaz sa dá používať v 28 členských krajinách vrátane
Islandu, Lichtenštajnska, Nórska a tiež
vo Švajčiarsku. Dozviete sa tu, v akom
rozsahu je preplácaná liečba, núdzové
telefónne čísla záchranných zložiek
v jednotlivých krajinách. Aplikácia síce
nenahrádza priamo fyzický preukaz
poistenca, no ide o dobrú informačnú
aplikáciu. Je vhodná pre všetkých cestovateľov, ale aj pre tých, ktorí cestujú napríklad do školy alebo do práce viackrát
v týždni mimo republiku. Môžete si nechať pripomenúť koniec jeho platnosti.
Aplikácia si prvý raz stiahne objem dát
do 25 MB. Je vhodné to spraviť pred odchodom do zahraničia, aby ste nemuseli
hľadať Wi-Fi alebo používať roamingový
balík dát. Dobrá správa ale je, že všetky
dáta tejto aplikácie už budete mať so
sebou. Ak budete potrebovať zistiť číslo
niektorej záchrannej zložky v Chorvátsku, nezostanete odrezaní od sveta len
preto, že nemáte internet.

 ALLIANZ

– SLOVENSKÁ
POISŤOVŇA

Táto aplikácia je určená hlavne na to, aby
vám zjednodušila komunikáciu s poisťovňou. Priamo v sebe napríklad neobsahuje
formuláre na poistenie sa do zahraničia,
no odkazuje na ne. Stačí voľbu potvrdiť
a presmeruje sa na webovú stránku. Tam
už sa dá vyplniť poistenie on-line. To platí
aj pre poistenie do hôr alebo iné typy
poistenia. Aplikácia zjednodušuje aj načítanie aktuálnych údajov z už existujúcej
zmluvy. Aplikácia od Allianzu pomáha
aj v prípade špecifických poistení, ako je
napríklad poistenie storna zájazdu. Opäť
sa odkazuje na formulár webovej stránky.
Pre tých, čo sa chcú nechať poistiť v tejto
spoločnosti, je to výrazná pomoc, ako
byť presmerovaný priamo na konkrétnu stránku. Netreba hľadať formuláre
pre poistenie priamo na webe a všetky
sa zobrazujú s prispôsobením aj pre
mobilný telefón. Aplikácia priamo v sebe
obsahuje pomoc v núdzi zavolaním na
číslo poisťovne. Jednoduchý doplnok,
ktorý v praxi oceníte a vo vypätých situáciách nemusíte zháňať čísla v emailoch
a zmluvách. Všetko podstatné je tu.

 DÔVERA
Poisťovna Dôvera má svoju aplikáciu,
ktorá prináša informácie nielen bežným
poistencom, ale aj podnikateľom. Vďaka
nej si môžete skontrolovať vaše platby
do poisťovne, dozviete sa stav vašich
záväzkov. Ak treba niečo zaplatiť, aplikácia poisťovne to ukáže. Netreba nikam
volať ani chodiť na pobočku. A vidíte aj
históriu platieb poistného až do roku
2009. Súčasťou je zdravotná karta,
vďaka ktorej ľahko zistíte, kedy ste boli
u lekára, aké lieky vám predpísal, koľko
ste zaplatili a nechýba ani informácia
o alternatívnych liekoch.
Súčasťou je mapa, ktorá ukáže lekárne, odberné miesta, pohotovosti a tiež
pobočky Dôvery. V aplikácii sa bude
nachádzať vaša kartička poistenca ako
aj Európsky preukaz, ak ho máte vydaný.
Do aplikácie sa dajú pridať aj vaše deti,
a tak budete mať prehľad o ich vyšetreniach. Na to, aby ste nezmeškali gynekologickú, všeobecnú či stomatologickú
prehliadku, postačí zapnúť upozornenie
a aplikácia vám plánované prehliadky
včas oznámi.
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POISTENIE ALLIANZ

CESTOVNÉ POISTENIE
NA POSLEDNÚ CHVÍĽU
Máte zbalený kufor,
naložené auto s celou
rodinou či letenky
v ruke a rozmýšľate,
či ste si na dovolenku
zobrali všetko potrebné? Väčšinu bežných
vecí, ako je zubná
kefka, opaľovací krém,
či plavky si viete
dokúpiť aj priamo
na mieste. No na čo
by ste určite nemali
zabudnúť, je cestovné
poistenie. Aj keď si
naň spomeniete na
poslednú chvíľu, nie
je to problém. Stačí,
aby ste mali pri sebe
mobil, tablet alebo
počítač s internetom
a poistenie vybavíte
za par minút. Na
stránke Allianz – SP,
www.allianzsp.sk, vás
jednoduché a intuitívne ovládanie prevedie
celým procesom od
výberu poistenia až
po jeho zaplatenie:

1

Zvolíte si termín dovolenky (poistenie je potrebné uzavrieť a zaplatiť ešte na Slovensku,
predtým ako prekročíte hranice)

2

Vyberiete si krajinu, resp. kontinent, na ktorý
cestujete

3
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Vyberiete druh cestovného poistenia, o ktorý
máte záujem, teda buď krytie liečebných
nákladov, alebo komplexné cestovné poistenie,
ktoré kryje liečebné náklady, úraz, batožinu,
zodpovednosť za škodu, asistenčné služby aj
náklady na záchrannú činnosť. Poistenie je platné zaplatením poistného, ktoré je možné uhradiť
takisto online.

5

Vyplníte údaje všetkých poistených osôb

6

Potvrdíte, že ste sa oboznámili s podmienkami
poistenia, zadáte heslo na otvorenie dokumentov, ktoré vám prídu na zadanú e-mailovú
adresu a zaplatíte poistenie taktiež on-line.

Zadáte počet osôb, ktoré chcete poistiť. Koľko
dospelých, detí, pripadne dôchodcov cestuje na
dovolenku

A už si môžete byť istí, že všetko dôležité na
dovolenku máte so sebou J. A ak sa vám
počas dovolenky stane úraz, choroba či iná
škoda, môžete to nahlásiť takisto online
prostredníctvom vášho smartfónu, tabletu či
počítača. Všetky doklady ako lekárske správy,
či fotografie dokumentujúce škodu pripojte
tiež a poisťovňa môže začať riešiť vašu poistnú
udalosť okamžite.
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4

TELEKOM VoLTE

ONDREJ MACKO

Volajte s vyššou
kvalitou
TELEKOM ODŠTARTOVAL KOMERČNÚ PREVÁDZKU
SLUŽBY S MIERNE TAJOMNÝM NÁZVOM VOICE OVER
LTE (VoLTE). HOVOR V TOMTO PRÍPADE NEPREBIEHA
CEZ HLASOVÚ ČASŤ SIETE, ALE CEZ DÁTA. VOLTE JE
NAJMODERNEJŠÍ A NAJKVALITNEJŠÍ SPÔSOB VOLANIA
A DO BUDÚCNA SA BUDE POSILŇOVAŤ. O ČO PRESNE IDE?

V

olanie cez VoLTE vás
bude stáť rovnako ako
keď voláte tradičným
spôsobom. Hoci sa hovor realizuje cez dáta, pri týchto hovoroch sa žiadne dáta z vášho dátového balíčka nespotrebujú.
Platí úplne rovnaká tarifikácia
ako pri štandardnom hovore
(cez 2G alebo 3G sieť). Aktivácia VoLTE je bezplatná.

Prečo prejsť na nový
spôsob?

Samozrejme, týmto získate
množstvo výhod. Ako prvé
pocítite veľmi rýchle nadviazanie hovoru. Pri VoLTE začne
telefón na druhej strane zvoniť
približne do dvoch sekúnd,
zatiaľ čo teraz sme mohli čakať
okolo 6 až 8 sekúnd. V porovnaní s bežným telefonátom
ide o zhruba trojnásobné
zrýchlenie. V prípade tohto
moderného spôsobu totiž na
nadviazanie hovoru nie je
potrebné čakať na tzv. zostavenie komunikačného kanála
a hovor sa vytáča priamo.
To by však bolo na to, aby ste
prešli na nový spôsob volania
asi málo. Úplne zásadným
vylepšením je vysoká kvalita
zvuku. VoLTE totiž umožňuje prenášať vysoké aj nízke
frekvencie zvuku a aj potlačiť
ruchy v pozadí. Výsledkom je
tak krištáľovo čistý hlas, na aký
ste predtým neboli zvyknutí.
Ak to raz vyskúšate, už nebudete chcieť používať nič iné
ako VoLTE. S týmto spôsobom
hovoru totiž môžete šepkať aj

v hlučnom prostredí a proti
strana vás bude počuť dobre.
Jednou z ďalších výhod je
volanie a súčasne surfovanie
v rýchlej 4G sieti. Počas hovoru
tak nedochádza k obmedzovaniu nadviazaných dátových
spojení. To sa inak bežne stáva
vtedy, ak ste pripojení na internet cez 4G a prichádza hlasový
hovor. Vtedy sa vám dátové
pripojenie výrazne spomalí
a niekedy sa pôvodná rýchlosť
neobnoví ani po ukončení
hovoru. To sa vám v prípade
VoLTE nestane.

Čo na to potrebujete?

Predovšetkým potrebujete telefón s podporou VoLTE. Prvými podporovanými zariade-

O tom, že ste vo VoLTE
pokrytí vás informuje aj
ikona v hornom riadku

niami v Telekome sú Samsung
Galaxy S7 a S7 Edge, pokiaľ
sú zakúpené v predajniach
Telekomu. Čoskoro dostanú
podporu aj telefóny Samsung
Galaxy S8 a S8+ a po čase aj
smartfóny iných výrobcov.
Službu VoLTE budete môcť
využiť potom, ako výrobca vášho mobilu sprístupní podporu
technológie VoLTE kompatibilnú so sieťou Telekom. Toto však
môže nejaký čas trvať a všetko
je v tomto prípade v rukách
samotného výrobcu telefónu.
Na využitie služby VoLTE
na existujúcich telefónoch je
potrebná aktualizácia firmvéru.
Táto výzva s aktualizáciou
firmvéru sa objaví majiteľom
príslušných telefónov v sieti Telekomu automaticky. Telekom
bude navyše zákazníkom s podporovanými telefónmi službu
VoLTE postupne aktivovať aj
bez toho, aby o to požiadali.
Pokiaľ ste zákazníkom Telekomu a chcete si službu VoLTE
aktivovať prednostne, môžete
tak urobiť zaslaním bezplatnej
SMS na číslo 12323.

Pri VoLTE telefonovaní si
nemíňate dáta z balíčka,
platíte ako za bežný hovor

Služba VoLTE sa dá využiť
v pokrytí 4G siete Telekomu.
Na dosiahnutie všetkých výhod VoLTE hovoru je potrebné,
aby obaja účastníci hovoru
spĺňali podmienky VoLTE na
využívanie tejto služby. Ak
z VoLTE volá len jeden z nich
a druhý telefonujúci volá
napríklad z 3G siete, nebude
toto volanie naplno využívať
všetky výhody novej technológie. Aj v tomto prípade sa
však protistrany budú v sieti
Telekomu počuť vo vyššej
kvalite vďaka už zavedenej
službe HD Voice. Ak sa počas
VoLTE hovoru dostanete mimo
dosahu LTE siete, hovor sa ani
v tomto prípade nepreruší.
Plynulo prejde do bežného
hovoru v rámci 2G/3G siete.
V prvej fáze bude technológia dostupná pre zákazníkov
s paušálmi Happy. V nasledujúcich fázach bude Telekom
technológiu VoLTE sprístupňovať pre firemných zákazníkov a všetkých zákazníkov
predplatených služieb. 

Toto je voľba, ktorá umožňuje v kompatibilných
telefónoch použiť VoLTE
TOP APLIKÁCIE
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GADGETOV
NA CESTY

MIROSLAV ILLÉŠ

D

OPÄŤ JE TO TU, SLNKO, CESTOVANIE, DOVOLENKY,
JEDNODUCHO LETO. NAJOČAKÁVANEJŠIE OBDOBIE
ROKA PRINÁŠA MNOŽSTVO ZÁBAVY, KRÁSNYCH
CHVÍĽ A NEZABUDNUTEĽNÝCH SPOMIENOK.
ABY STE SI TIETO CHVÍLE EŠTE ZLEPŠILI A MALI
IBA POZITÍVNE ZÁŽITKY, TAK VÁM PREZRADÍME
NIEKOĽKO TYPOV NA UŽITOČNÉ ZARIADENIA,
KTORÉ VÁM CESTOVANIE A RÔZNE TRIPY
SPRÍJEMNIA ALEBO AJ UĽAHČIA.

ovolenka, výlet alebo neplánovaný trip,
s tým všetkým sa počas leta stretávame
úplne bežne. Vždy keď sa na nejakú
cestu vydáte, tak si so sebou niečo beriete.
Nehovoríme však o základných potrebách,
oblečení a pod., myslíme na doplnkovú výbavu.
Otázkou však je, či všetko, čo so sebou „vláčime“,
je potrebné alebo či nám to prinesie nejaký
osoh. Základ technologickej výbavy by mal
nepochybne tvoriť smartfón s užitočnými aplikáciami, externá batéria (powerbanka), fotoaparát (ak ten v telefóne nedostačuje) a dostatok
mobilných dát, ktoré vždy padnú vhod.

1

Každý cestovateľ má individuálne potreby
a tiež požiadavky na rôzne technologické
doplnky. Požiadavky závisia aj od toho, aký
druh dopravy zvolíte. Niekto cestuje bicyklom,
autom, iný zase vlakom alebo lietadlom. Každý
druh dopravy, aj stopovanie, má svoje výhody
a nevýhody. Ak však nemáte predstavu, aké
vychytávky si so sebou vziať, tak my vám
poradíme a zároveň predstavíme 10 gadgetov,
s ktorými si cestovanie zjednodušíte, spríjemníte a napokon budete označovaní za moderných
turistov.

BLUESMART
INTELIGENTNÝ KUFOR,
KTORÝ SA NESTRATÍ
Toto zariadenie si môže právom hovoriť inteligentné, nakoľko vám dokáže v mnohých prípadoch pomôcť. Bluesmart je cestovný kufor, ktorý je vyrobený
z kvalitného polykarbonátu a nylonu, čím odoláva
rôznym poveternostným podmienkam. Výnimočný je ale
technológiami, ktoré ukrýva. Kufor má zabudovaný GPS
a 3G modul, takže vždy viete, kde sa nachádza. V jeho rukoväti sú integrované špeciálne snímače, ktoré kufor presne odvážia
a aplikácia vyhodnotí, či spĺňate limit tej konkrétnej leteckej spoločnosti. Vyhnete sa tak
zbytočným poplatkom. Okrem toho má zabudovanú externú batériu, ktorá dokáže nabiť
bežný smartfón až šesťkrát.
O všetkom máte prehľad v aplikácii vo vašom smartfóne. Cez aplikáciu kufor vyhľadáte,
alebo vás môže upozorniť, že ste sa od batožiny príliš vzdialili. Taktiež sa cez aplikáciu zamyká a odomyká. Ak sa vzdialite, kufor sa automaticky uzamkne. Otváranie a vyhľadávanie
môžete delegovať aj na vašich priateľov. Bluesmart sleduje aj to, koľko, kde a kedy cestujete,
pričom vám aplikácia na základe týchto dát ponúka zaujímavé typy.
Prejde vám takýto „nabitý“ kufor u aeroliniek? Áno, nakoľko zariadenie spĺňa všetky
potrebné certifikácie, ktoré požaduje väčšina leteckých spoločností. Je až neuveriteľné, koľko
technológií sa môže v bežnom kufri ukrývať. Samotný kufor váži 4,26 kg a jeho rozmery sú
56 × 36 × 23 cm. Jeho cena sa pohybuje od 314 eur.
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TRIKELET
ELEKTRICKÁ KOLOBEŽKA NA CESTY

3

Vyrážate na cesty autom? Potom sa vám bude hodiť menšie „približovadlo“. Trikelet je skladacia kolobežka s rozmermi 690 × 370 × 340 mm (zložená) a hmotnosťou 15 kg, ktorá vás jednoducho prepraví z bodu A do bodu B. Ideálne však
po meste a na kratšie vzdialenosti. Výkonný (700 W) motor a silná batéria vás
dopraví na vzdialenosť max. 15 km, a to rýchlosťou 15 až 20 km/h. Samozrejme,
v závislosti od konkrétnych podmienok a zaťaženia. Max. nosnosť je 100 kg
a samozrejmosťou je plná odolnosť voči vode a nečistotám. Trikelet má tri malé
kolieska, pričom dve sa nachádzajú vzadu a jedno vpredu. Všetky sú plnené
vzduchom. Rám kolobežky je skladací a vyrobený z kvalitných materiálov.
Na riadidlách sa nachádza ovládací panel s displejom a tlačidlami. Tento panel slúži na nastavenie režimov a voľbu smeru jazdy. Okrem toho zaznamenáva
údaje o rýchlosti, prejdenej vzdialenosti a pod. Ak vám takéto zariadenie chýba,
trikelet bude správnou voľbou. Nepáči sa vám dizajn? Odporúčame poobhliadnuť sa po konkurenčnom produkte - Xiaomi Electric Scooter. Táto kolobežka
má síce menší výkon, ale dizajnovo je na vyššej úrovni.
Trikelet kúpite od 1100 eur.

DJI MAVIC PRO
SKLADACÍ DRON SO 4K KAMEROU

Zo zaujímavých ciest si chceme priniesť aj zaujímavé zábery alebo videá. Tie klasické sú
výborné, ale z vtáčej perspektívy to bude o niečom inom. Zbaliť si na cestu dron, bolo
niekedy problémom, nakoľko sú to pomerne veľké zariadenia. Doba však pokročila
a špičkový dron má dnes veľkosť dvoch plechoviek od piva. Presný taký je Mavic Pro.
Malý, ale nabitý všetkými technológiami, ktoré sú dobre použiteľné. Je mimoriadne
ľahko ovládateľný a je takmer nemožné ho stratiť. GPS modul sa postará o to, aby sa
zariadenie v prípade núdze vrátilo na miesto vzletu. Zabudované senzory, celkovo šesť,
zabezpečujú bezpečnosť okolia, ale aj drona. Je nepravdepodobné, že s Mavicom narazíte alebo ho poškodíte. Samozrejme, možné to je, a preto treba lietať s rozumom.
To najlepšie na tomto zariadení je stabilizovaná 4K kamera, ktorá vytvára 12 Mpx
fotografie. Mechanický stabilizátor a špičková optika sa stará o to, aby bol každý
záber dokonalý. Kompaktný dron sa zmestí do príručnej tašky a vo vzduchu vydrží
v priemere 23 minút. Diaľkový ovládač má zabudovaný držiak, do ktorého vsuniete
smartfón a máte priamy náhľad na scenériu navôkol. Podstatný je ale dosah, v tomto prípade sú to až 4 km s prenosom Full HD obrazu. DJI Mavic Pro je špičkový dron,
ktorý si zamilujete, treba však niečo investovať. Základná zostava stojí 1199 eur.

NINTENDO SWITCH
HERNÁ KONZOLA NA CESTY

4

S touto hernou konzolou vám pôjde čas veľmi rýchlo. Základom konzoly je 6,2-palcový dotykový tablet, ktorý poháňa dostatočne výkonný procesor NVIDIA Tegra X1.
Rozlíšenie displeja je 1280 × 720 px. Switch si veľmi rýchlo obľúbite, nakoľko je dobre
prenosný a ovláda sa dvomi postrannými ovládačmi (gamepady). Tie sú pohodlné
na úchop a dobre sa s nimi manipuluje. Na túto konzolu nájdete v ponuke viacero
herných titulov, stačí si vybrať ten správny. Odporúčame zaujímavú a graficky pútavú
hru – The Legend of Zelda.
Nintendo Switch je okrem cestovnej konzoly použiteľné aj ako domáca konzola,
ktorú pripojíte k televízoru a hráte sa na veľkej obrazovke. K tomu slúži dokovacia
stanica, do ktorej Nintendo Switch vložíte a káblom prepojíte s televízorom. Gamepady oddelíte a budú i naďalej slúžiť na ovládanie hier, pričom disponujú aj pohybovými
snímačmi, čo využijete pri hrách zameraných na pohyb. Cena zariadenia je od 320 eur.
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PRYNT
PUZDRO NA TELEFÓN S TLAČIARŇOU

Ste milovníkmi klasických papierových fotografií? Ak áno, tak Prynt bude pre
vás ako stvorený. Je to puzdro na telefón, nie však ochranné, ale také, ktoré vo
svojich útrobách ukrýva špeciálnu technológiu na tlač fotografií kdekoľvek sa
nachádzate. Fotografie sú tlačené na špeciálny ZINK papier, ktorý je dostupný
v akomkoľvek obchode s fototechnikou. Puzdro je vyrábané presne na konkrétny typ zariadenia a telefón sa doň jednoducho vsunie.
Spojenie s telefónom prebieha cez konektor nabíjania a tlač fotografií pomocou preddefinovanej aplikácie. Všetko funguje veľmi jednoducho, pričom aj
samotné ovládanie je intuitívne. Prynt je síce rozmernejšie zariadenie, ale do
batoha stále vhodné. Ak chcete priateľom ihneď zanechať vytvorenú fotografiu,
Prynt vám to umožní. Digitálna doba je jednoduchá, ale klasika v nás zostáva
zakorenená. Cena tohoto zariadenia sa pohybuje od 135 eur.

TRACKITO
GSM A GPS LOKÁTOR
Nech už cestujete kamkoľvek a akokoľvek, na seba, svojich blízkych a veci si
musíte dávať pozor. Nie vždy je to však jednoduché, nakoľko vaše cesty sa môžu
počas dňa rozísť. Ak ale chcete mať o všetkom prehľad, Trackito vám to umožní.
Jednoduché zariadenie, ktoré má integrovaný GPS a GSM modul na rýchle
a presné vyhľadanie osoby alebo zariadenia. GSM modul má integrovanú čipovú
kartu, ktorá má predplatené dáta na jeden rok. Po tomto období si môžete dáta
jednoducho navýšiť. GPS modul funguje ako u ostatných zariadení a spojením
informácií z oboch modulov získate presnú informáciu o tom, kde sa monitorovaný človek, vozidlo alebo vec nachádza.
Samozrejmosťou je mobilná aplikácia, cez ktorú Trackito nastavíte a zariadenie vyhľadávate. Ak nechávate napr. batožinu na určenom mieste, tak si
môžete nastaviť v prípade odcudzenia okamžitý poplach, ktorý sa zobrazí ako
notifikácia na smartfóne. Výborná vlastnosť je to, že integrovaná batéria vydrží
na jedno nabitie až polroka. Pri nízkej kapacite batérie budete, samozrejme, upozornení. Je to užitočné zariadenie, ktoré nájde svoje využitie na dovolenkách,
výletoch, ale aj v domácom prostredí. Cena Trackita je od 128 eur.

6

MOIKIT GENE
ŠPORTOVÁ SMART FĽAŠKA

Správny pitný režim je veľmi dôležitý. Ak k tomu pridáme letné horúčavy, mali
by sme ho dodržiavať veľmi presne, aby sme neboli dehydrovaní. Máte problém
s dodržiavaním pitného režimu? Fľaša moikit gene vám veľmi ľahko pomôže! Je
vyrobená z odolných materiálov, má integrovaný LCD displej, Bluetooth 4.0 a dostatočný objem 700 ml. Toto zariadenie komunikuje s aplikáciou vo vašom smartfóne,
do ktorého odosiela všetky údaje. O nich ste informovaní v podobe notifikácií.
V aplikácii si nastavíte cieľ, ktorý chcete splniť a fľaška automaticky počíta, koľko
vody ste vypili. Nová technológia snímačov Zephair zaručuje, že sa voda nedostáva
do kontaktu s elektronikou a nekontaminuje sa. Táto technológia funguje tak, že
objem vody, ktorý vypijete sa nahradí rovnakým objemom vzduchu. Pri umývaní
a vyplachovaní vodu zariadenie nepočíta.
Na malom displeji vždy vidíte, koľko percent z cieľa ste splnili, aký je stav batérie
a či je zariadenie spárované s telefónom. Toto zariadenie spolupracuje aj s inými
fitnes aplikáciami tretích strán, čím vo výsledku získate úplne podrobný prehľad
o vašich aktivitách a životnom štýle. Ak spojíte fľašku s aplikáciou fitnes náramku,
automaticky budete upozornení na doplnenie tekutín, v závislosti od toho, aký
výkon aktuálne podávate. Cena fľašky je od 70 eur.
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MEILAN X5
BICYKEL AKO NAJLEPŠÍ PRIATEĽ

9

OKULIARE
S FULL HD KAMEROU

Voľné ruky, žiadna akčná kamera, iba okuliare. Presne takto natočíte Full HD
video a ešte si aj ochránite oči polarizovanými sklami. Okuliare so zabudovanou
kamerou nie sú nijakou novinkou, ale majú výbornú použiteľnosť. Či už na
výletoch, keď chcete mať voľné ruky a natáčať video alebo na miestach, kde to
nie je celkom možné. S takýmto zariadením natočíte čokoľvek a kdekoľvek. Následne si médiá jednoducho skopírujete do počítača, pomocou microUSB kábla.
Do okuliarov sa umiestňuje pamäťová karta s max. kapacitou 32 GB, čo postačuje na niekoľko hodín videa alebo niekoľko tisícok fotografií. Batéria v okuliaroch vydrží približne 2 hodiny a nabíja sa 1,5 hodiny. Odporúčane iba okuliare
s kvalitnými sklami a kamerou s Full HD rozlíšením, so snímkovou frekvenciou
30 fps. Cena kvalitných okuliarov s kamerou sa pohybuje od 60 eur.

DGETOV,
MNOŽSTVO GA
RÍJEMNIA
KTORÉ VÁM SP
LENKY
CESTY A DOVO
A STRÁNKACH
NÁJDETE AJ N
IKACIE.SK
WWW.TOPAPL
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Výlety na bicykli sú skvelou alternatívou, ako prežiť časť leta dobrodružstvom a zároveň spraviť niečo pre svoje zdravie. Pohyb predsa neškodí. Pri
bicyklovaní ale musíte byť videný, a to najmä vo večerných hodinách. Zaujímavým zariadením je zadné svetlo pre bicykel - Meilan X5, ktoré disponuje
viacerými funkciami. Balenie obsahuje malý ovládač na riadidlá, ktorým
volíte preferovaný režim a druhým produktom je samotné LED svetlo s držiakom. Svetlo je dostatočne veľké, ale pri bicyklovaní neprekáža.
Okrem funkcie LED svetla, ktoré tvorí široký pás, môže aj blikať. Po bokoch sú integrované silné LED diódy, ktoré slúžia ako smerovky a v spodnej
časti sú dva lasery. Tie sú osadené po oboch stranách a slúžia na to, aby vyznačovali bezpečný odstup od bicykla. Toto je vhodné v zhustenej premávke
a samozrejme v tme. Svetlo sa uchytáva na tyč sedadla a ľahko sa odníma,
aby sa predišlo krádeži. Zariadenie komunikuje s ovládačom bezdrôtovo
a nabíja sa pomocou microUSB kábla. Meilan X5 kúpite od 18 eur.

KAMERA

10

DJI OSMO MOBILE
VIDEÁ ZO SMARTFÓNU AKO OD PROFESIONÁLA

Smartfón je základ technologickej výbavy, o tom niet pochýb. Ak má aj
kvalitný snímač, bez problémov nahradí kompaktný fotoaparát. Keď spojíte
telefón s dobrým fotoaparátom a DJI Osmo Mobile, vznikne skutočne zaujímavá dvojica, s ktorou spravíte perfektné zábery. Osmo je špičkový trojosí
stabilizátor, ktorý stabilizuje všetky otrasy alebo rýchle scény, pri ktorých
bežíte. Disponuje držiakom, do ktorého vsuniete vaše zariadenie a pomocou
Bluetooth a aplikácie DJI GO ho spojíte s telefónom.
V ponuke aplikácie je viacero režimov a nastavení, pričom je celé ovládanie veľmi intuitívne. V ponuke nájdete automatické panorámy, priestorové fotografie alebo manuálne nastavenia fotoaparátu. Avšak, hlavnou
funkciou stále zostáva stabilizácia obrazu a tú si plní Osmo Mobile výborne.
Ako celok je pomerne kompaktný, ale svoje miesto potrebuje. Osmo je veľmi
návykový a dobre fungujúci spoločník na každú cestu alebo dobrodružstvo.
Cena tohto zariadenia sa pohybuje od 330 eur.

TOP APLIKÁCIE
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Festivalové
aplikácie
UŽ JE TU! DOČKALI SME SA.
CÍTITE, AKO VÁM SLNEČNÉ LÚČE
POMALY HLADIA POKOŽKU
A NABÍJAJÚ VAŠE TELO POZITÍVNOU
ENERGIOU? ZAVRITE OČI, ZHLBOKA
SA NADÝCHNITE. VO VZDUCHU
SA NESIE VÔŇA LÚČNYCH
KVETOV, POKOSENEJ TRÁVY,
ZATIAĽ ČO S VAŠIMI VLASMI SA
LETMO POHRÁVA JEMNÝ VÁNOK.
ZAPOČÚVAJTE SA DO SYMFÓNIE
ZVUKOV PRÍRODY OKOLO VÁS.
ŠTEBOT POĽNÝCH VTÁKOV, ŠUM
KORUNY STROMOV, ŽBLNKOT
TEČÚCEHO POTOKA. VŠETKO
NASVEDČUJE TOMU, ŽE LETO JE
TU. V PLNEJ SVOJEJ SILE, KRÁSE
A FAREBNOSTI.
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N

iet divu, že práve leto sa nesie
v duchu nespútanej zábavy
pod holým nebom. Všetky
ruchy, hlasy, tóny, pachy, rytmy ho
predurčujú k tomu, aby ľudí napĺňalo
pocitom slobody, radosti a pohody.
A práve toto všetko so sebou prinášajú každoročne organizované hudobné
festivaly. Nech ste prívržencom akéhokoľvek hudobného žánru alebo len
hľadáte príležitosť ako sa odreagovať,
odtrhnúť od každodenného stereotypu, prípadne ako načerpať nové
sily, Slovensko i susedné krajiny vám
ponúkajú hneď niekoľko známych
a svetovo uznávaných festivalov.
Stačí si vybrať.

MICHAELA ŠUTKOVÁ

Napriek tomu, že práve festivaly sú
udalosťami, keď sa veci, ako je smart
fón, dostávajú na vedľajšiu koľaj, vo
viacerých prípadoch vám môžu byť
veľmi užitočné a nápomocné. Ak sa
aj vy na nejaký ten festival chystáte,
nasledujúci výber aplikácií je určený
práve pre vás.

UŽ VIETE,
NA KTOROM
FESTIVALE SA
VYSKÁČETE TENTO
ROK?

FESTIVALOVÉ APLIKÁCIE

FESTIVALL,
ALL MUSIC
FESTIVALS
Rozmýšľate nad tým, na
ktorom festivale sa zúčastníte? Neviete sa rozhodnúť?
S aplikáciou FestivAll získate
výborný prehľad o tom, kde
sa čo chystá. Široká databáza
zahŕňa zoznam najväčších
festivalov v rámci celého sveta,
nájdete tu však aj informácie
o niekoľkých našich festivaloch. Okrem krátkej biografie
o vystupujúcich interpretoch
sa tu dozviete viac o časovom
rozvrhnutí programu s možnosťou prekliku na oficiálnu
stránku festivalu. V prípade, že
sa už rozhodnete pre konkrétny festival, aplikácia vás
presmeruje na portál, kde si
môžete lístky zakúpiť online.
Tvorcovia aplikácie nezabudli
ani na užitočné funkcie, ako je
napríklad Google Mapa, ktorá
vás presne naviguje na miesto
konania festivalu. Ak patríte
do skupiny menej rozhodných
ľudí, ktorí si najprv musia
všetko dobre premyslieť a až
potom zvažujú kúpu, poteší vás
funkcia prehľadného ukladania vybraných festivalov do
položky Obľúbené.

U
OTI ZLÉM
V BOJI PR
ÁM
POČASIU V
MEV,
S
Ú
POMÔŽE
Ť A PÁR
PRŠIPLÁŠ
ONOŽIEK
P
TEPLÝCH

GO WEATHER
FORECAST &
WIDGETS

MICROSOFT
TO-DO
Prípravy vrcholia a vás už
chytá festivalová horúčka?
Užitočný pomocník, ktorý vám
pomôže s tým, aby ste na nič
dôležité nezabudli, je Microsoft
To-Do. Aplikácia patrí medzi tie
novšie od Microsoftu a jej úlohou je úplne nahradiť známejšieho predchodcu – aplikáciu
Wunderlist. Microsoft To-Do je
dostupný pre všetkých predplatiteľov služby Office 365, a to
buď v rámci webového rozhrania, alebo vo forme spomínanej
aplikácie. S týmto správcom sa
vaše plánovanie stane hračkou.
Vytvorené úlohy si jednoducho
zaraďujete do kategórií a následne ich po splnení označujete ako dokončené. Okrem klasických funkcií To-Do so sebou
prináša funkciu takzvaných
inteligentných návrhov. Vďaka
nej vie aplikácia rozpoznávať
úlohy, ktoré ste ešte nevybavili
a na základe ich priority vám
ich priebežne pripomína. Zbaliť
stan, požičať si powerbanku,
kúpiť si klobúk, dohodnúť
sa na odvoze s kamarátmi…
Všetky plány na daný deň si
môžete poznačiť do zoznamu
„Môj deň“. Na jeho konci vám
aplikácia vybavený zoznam
automaticky vyčistí, takže
nasledujúci deň môžete začať
s ďalším plánovaním znova.

To, čo si však asi len ťažko
v rámci festivalu naplánujete,
je počasie, ktoré neraz dokáže
celú situáciu značne skomplikovať. Aj keď prehánky, v horších
prípadoch búrky, zvyknú
nabúrať pokojný priebeh
akcie, dobrú náladu si napriek
nevydarenému počasiu môžete
zachovať. Pomôže vám v tom
pár teplých ponožiek, nepremokavé topánky alebo radšej
šľapky a samozrejme pršiplášť.
A práve k tomu, aby ste na tieto
„cennosti“ nezabudli a mali ich
zbalené so sebou, vás navedie
predpoveď počasia. GO Weather
Forecast & Widgets je aplikácia
s veľmi pekným a funkčným
dizajnom. Samotnú domovskú
obrazovku si môžete prispôsobiť podľa vašich preferencií.
Výnimkou nie sú ani hodiny
na pozadí, detailná hodinová
predpoveď počasia či prehľadná predpoveď na sedem dní
vopred. Na základe aktuálnej
teploty vás dokáže aplikácia
dokonca varovať pred možnými
hrozbami, ktoré by vám mohli
prekaziť nielen festivalové
radovánky, ale napríklad aj také
plachtenie, pravidelné dochádzanie do práce na bicykli či
pokojné nedeľné grilovanie na
záhrade s rodinou.

BLABLACAR
Odriekol vám známy odvoz
na poslednú chvíľu? Nevyšli
vám plány podľa predstáv
a vaše auto nakoniec ostalo
poloprázdne? S aplikáciou
BlaBlaCar viac nebudete
musieť cestovať sami. Či už
hľadáte členov posádky do vášho auta, alebo ste to práve vy,
kto potrebuje odviezť, v oboch
prípadoch vám pomôže aplikácia BlaBlaCar. V priebehu
okamihu vám ukáže aktuálne
ponuky od jej používateľov.
Stačí teda zvoliť cieľové miesto
a ponúknuť, prípadne požiadať
o spolujazdu. O svoju bezpečnosť sa nemusíte hneď obávať.
Aplikácia totiž obsahuje autentické profily overených členov,
ako aj ich hodnotenie. Okrem
toho, že už vopred budete vedieť, s kým pocestujete a koľko
vás doprava bude stáť (keďže
náklady na benzín sa férovo
delia), už teraz si môžete byť
istí, že na vašej ceste spoznáte
mnoho nových ľudí, s ktorými
budete môcť zdieľať nadšenie
z blížiacej sa udalosti.

CESTUJT
E
LACNO

&
DRUŽN
E

DOBRO
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FIND MY TENT

FIND MY
FRIENDS

Stáva sa vám, že sa za istých
okolností neviete vrátiť
Ak sa však s kamarátmi
k svojmu stanu? Zdajú
v dave ľudí, ktorý
sa vám všetky festije pre populárne
valové obydlia v staUŽ
festivaly viac než
ODTERAZ
novom mestečku
UĎOM
príznačný, rozínavlas rovnaké?
CUDZÍM Ľ
dete a rozptýlite
Alebo má váš
DO STANU
E
T
na
všetky strany,
IE
Z
E
orientačný zmysel
NEVL
vedzte, že opätovné
jednoducho medzestretnutie už nebude
ry? Cestu do vášho
také jednoduché. Kvôli
stanu vám v takýchto
hudbe z pódií je telefonosituáciách ukáže aplikácia
vanie neraz nemožné, za iných
Find My Tent, v ktorej sa na
situácií je to zdĺhavé a nepohoozaj nikto nestratí. Má len dve
dlné. Ale ak si každý z vás stiahmožnosti. Najprv v nej uložíte
ne aplikáciu Find My Friends,
presné GPS súradnice vášho
vystopovať jeden druhého viac
stanu a následne si ho môžete
nebude žiadny problém. Pohyb
nechať lokalizovať na mape.
vašich priateľov v reálnom čase
Tá vás k nemu naviguje krok
budete môcť sledovať priamo
za krokom. Ľahšie to už naozaj
na displeji svojho smartfónu
nemôže byť.
vďaka GPS mape. K spoločnej
komunikácii vám poslúži interný chat. Vydarené, nie?

SOUNDHOUND
Festivaly sú ideálnym miestom
nielen na spoznávanie nových
ľudí, ale aj doposiaľ neprebádaných hudobných žánrov
a neznámych piesní. To, aby ste
nezabudli na žiadnu skladbu,
ktorá vás počas koncertu osloví
a zároveň, aby ste si ju mohli
vyhľadať a vypočuť aj po náv
rate domov, vám umožní aplikácia SoundHound. Funguje na
rovnakom princípe ako o niečo
známejší Shazam. Na rozdiel
od neho, SoundHound ľahšie
rozpozná aj vami zaspievanú
či zahmkanú melódiu skladby, ktorú následne vyhľadá
a ponúkne krátku ukážku na
prehratie. Najlepšie na tom je,
že vôbec nemusíte oplývať speváckym talentom. Ak si pieseň
chcete vypočuť celú, Sound
Hound vás presmeruje na
YouTube alebo Spotify. Okrem
detailov o konkrétnej skladbe
vám aplikácia poskytne bližšie
informácie o jej autorovi, jeho
albumoch, zobrazí vám dostupné texty piesní a nezabudne sa
zmieniť ani o pripravovanom
turné umelca. Vami vyhľadávané skladby sa ukladajú do
knižnice, kde sa k nim vždy
môžete vrátiť.

UŽ VÁM
ŽIADNA
NOVÁ S
KLADBA
NEUTEČ
IE
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PLANT NANNY –
WATER
REMINDER

Na čo by ste rozhodne nemali
počas festivalov zabudnúť,
je pravidelné dodržiavanie
pitného režimu. V opačnom
prípade sa vám môže stať, že
skončíte ležiac v bezvedomí
niekde uprostred burácajúceho davu. Aplikácia, ktorá
vám vždy rada pripomenie, že
nastal čas vziať do ruky fľašu
s vodou a vypiť dostatočné
množstvo tekutín, sa nazýva
Plant Nanny. Ide o rozkošnú
kvetinku, ktorú zasadíte do
črepníka a polievate ju priebežne tým, ako pijete vy. Keď na
vodu zabúdate, kvetinka hynie.
Keď však svoje telo dostatočne
zásobujete vodou, Nanny vám
rastie do krásy. Nakoniec ju
presadíte do záhradky, kde vám
denne prináša úrodu a vy sa
tak môžete pustiť do zalievania
novej rastlinky. Podobne ako
zanedbávanie pitného režimu
nie je dobré pre ľudí, tak aj
prehnané zalievanie kvetinky
môže narobiť viac škody než
úžitku. Nanny je dôkazom
toho, že aj piť treba s mierou.

FESTIVALOVÉ APLIKÁCIE

PIC COLLAGE –
PHOTO EDITOR
Festival je miesto, kde zažijete
okamihy, ktoré sa vám navždy
vryjú do pamäti. Na to, aby
ste sa o tieto momenty mohli
podeliť aj s ostatnými, by ste
ich nemali zabudnúť zvečniť
prostredníctvom fotografie.
A čo je ešte lepšie, vytvorte si
z najvydarenejších obrázkov
spomienkovú koláž. Foto
editor Pic Collage ponúka na
výber niekoľko šablón, ako
fotky usporiadať, ozvláštniť
pomocou rozličných filtrov,
efektov, popisov, farebných
rámikov či nálepiek, ktorých
databázu si môžete rozširovať
za malý poplatok. Je len na
vás, čo preferujete a čo sa vám
páči. Výslednú koláž s logom
aplikácie nakoniec môžete
zdieľať so svojimi priateľmi
alebo na sociálnych sieťach.
Ak sa však rozhodnete pre
prémiovú platenú verziu
aplikácie, logo vám z finálnej
fotografie zmizne a vás viac
nič nebude rušiť pri nostalgickom spomínaní.

SPRÁVCA
ZARIADENIA
ANDROID

Obdobie festivalov prináša
so sebou niekedy aj menej
šťastné chvíle. Je to napríklad
vtedy, keď stratíte mobil. Chodíte, hľadáte, no nikde nie je.
Na takéto situácie je vhodné
pripraviť sa už vopred. Aspoň
v rámci možností. Správca Android zariadení vám pomôže
na diaľku lokalizovať zmiznutý telefón, žiaľ, funguje to len
za predpokladu, že máte na
ňom aktívne pripojenie na internet a zároveň aj aktivovanú
možnosť sledovania polohy,
teda GPS. Správca je prepojený s vaším Gmail účtom, cez
ktorý môžete svoje zariadenie
ovládať. Spustite na ňom hlasité vyzváňanie, zmeňte heslo
na odomknutie obrazovky,
vymažte všetky citlivé údaje.
Ak je však nálezca, v horšom
prípade zlodej, šikovnejší
a na vašom telefóne už stihol
vymazať vaše Google konto
alebo obnoviť továrenské nastavenia telefónu, vaša snaha
bude zbytočná. Používatelia
iOS nájdu rovnaký typ aplikácie aj pre svoje zariadenie.

ALKOHOL
KALKULAČKA
Aplikácia, ktorá vás bezpečne
dostane z festivalu domov, je
Alkohol kalkulačka. Aplikácia
s interaktívnym ovládaním
a hravou grafikou vám vždy
dá vedieť, ako ste na tom
s alkoholom v krvi a zároveň
vás informuje o čase, kedy si
budete môcť bezpečne sadnúť
za volant. Aplikácia pozostáva
zo zoznamu ilustrovaných
alkoholických nápojov rôznych druhov. Vašou úlohou je
viesť si evidenciu odzrkadľujúcu množstvo vami vypitého
alkoholu za konkrétne časové
rozpätie. Kalkulačka vám vo
finále vypočíta, koľko promile
aktuálne máte v krvi a v ktorú
hodinu budete opäť „čistý“.
Netreba zabúdať, že výsledky sú len orientačné, keďže
všetko sa odvíja od vášho
metabolizmu a tiež hmotnosti. Tú spoločne s vaším
vekom vypĺňate pri prvom
spustení aplikácie.

BODKA
NA ZÁVER
Nakoniec nemožno
opomenúť ani oficiálne
aplikácie festivalov.
Typické sú skôr pre festivaly väčších rozmerov.
Tieto aplikácie nájdete
dostupné na bezplatné
stiahnutie v obchodoch
s aplikáciami pre vaše
zariadenie. Okrem
základných informácií
o programe či organizačných pokynov je ich
súčasťou napríklad aj
evakuačná mapa festivalu, baterka v podobe
LED svetla, funkcia
zdieľania polohy, prípadne možnosť uložiť si
pozíciu, kde ste nechali
zaparkované auto.

ZODPOVEDNE
A BEZPEČNE
AJ NA CESTÁCH.

TOP APLIKÁCIE
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Aplikácie
pre najmenších
OKOLO POUŽÍVANIA SMARTFÓNOV DEŤMI
SA VEDÚ MNOHÉ KONTROVERZNÉ DISKUSIE
MEDZI RODIČMI AJ ODBORNÍKMI. VEĎ AJ MEDZI
NAMI SA NÁJDU NÁRUŽIVÍ ZÁSTANCOVIA
TECHNOLÓGIÍ, NO AJ ICH VEHEMENTNÍ
ODPORCOVIA. MÁ NAOZAJ ZMYSEL BRÁNIŤ
NAJMENŠÍM, ABY ZAČALI POUŽÍVAŤ SMARTFÓN?

A

k ste rodič, nemáte
to vôbec jednoduché.
Akou cestou sa vydať?
Dovoliť či nedovoliť deťom
smartfón? Ani v tomto článku
vám neposkytneme jednoznačnú odpoveď, pretože vy
najlepšie viete, čo je pre vaše
dieťa dobré a čo nie.
Môžeme vám však poradiť,
že ak sa rozhodnete dieťaťu
smartfón kúpiť, alebo mu
niekedy dovolíte použiť na
hranie ten váš, existuje množstvo zmysluplných aplikácií,
vďaka ktorým nemusíte mať
výčitky svedomia, že vaša
ratolesť iba ťuká do mobilu.

Dokonca tento čas môžete
zdieľať a spolu s ním objavovať nové, nepoznané veci.
V našom článku vyberáme niekoľko aplikácií pre
tých najmenších. Náš výber
sme zamerali na aplikácie
s reálnou pridanou hodnotou.
Prostredníctvom nich sa môže
dieťa hravou formou naučiť
abecedu, číslovky či základy
anglického jazyka a mnoho
ďalších zručností. Niektoré
aplikácie sú spoplatnené, no
mnohé sú úplne zadarmo,
alebo obsahujú reklamu. Ak
vás obťažuje, môžete si ju za
malý poplatok odstrániť.

RODIČOVSKÝ TIP
Ak už máte deti o čosi staršie, majú svoj telefón a chcete mať
pod kontrolou, ako s ním trávia čas, určite sa pozrite na aplikácie, ktoré umožňujú monitorovať činnosť vášho dieťaťa
na mobile, stanoviť čas na hranie či surfovanie a zamedziť
prístup k nevhodnému obsahu z internetu. Takou aplikáciou je napríklad aj aplikácia ESET Parental Control.
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TOMÁŠ BURANSKÝ

PRE DETI
MÔŽE MAŤ
HRANIE NA MOBILE
AJ ÚŽITOK.

APLIKÁCIE PRE DETI

DRAWING
Drawing si kladie za cieľ
zlepšiť deťom jemnú motoriku,
a to formou kreslenia. Hoci
je v angličtine, deti ju bez
problémov zvládnu ovládať.
Úlohou dieťaťa je nakresliť vybrané tvary, napríklad myšku,
ježka a podobne. V bezplatnej
verzii aplikácie je ich k dispozícii niekoľko. Za necelé dve
eurá získate ďalšie. Kreslenie
v aplikácii nie je žiadna nuda.
Aplikácia dieťa naviguje, ako
má objekt nakresliť a zobrazuje mu aj predkreslené čiary.
Príjemná je aj hudba a zvuky,
ktoré sú prispôsobené práve
kreslenému objektu.

ABECEDA
PRE DETI
Učenie abecedy nemusí byť
ťažkopádne. Hoci sa v aplikácii
dieťa nenaučí písmenká písať,
naučí sa rozoznávať ich grafickú podobu. V bezplatnej verzii
má aplikácia iba zopár hier
a ukážok. Zostavené sú z kreslených obrázkov a slovenského
načítaného komentára. Dieťa
musí napríklad po naučení
abecedy v jednotlivých hrách
vybrať správne písmeno, alebo
vyhľadať správne písmeno,
ktoré mu predčíta hlas. Aplikácia si vyžaduje zvuk. Aby bol
zážitok pre dieťa väčší, mali
by ste mu s učením abecedy
pomáhať.

PINF HRY

LOGOPÉDIA

Pinf Hry sú špeciálnou aplikáciou, ktorá je vyvíjaná mladým,
len 16-ročným Ondrejom
Vrábelom pre jeho mentálne
postihnutú sesternicu. Svojím
zameraním je určená nielen
mentálne postihnutým deťom,
ale aj starším dospievajúcim
s mentálnym postihnutím.
Zaradili sme ju však pre jej
unikátnosť. Pozostáva zo sérií
jednoduchých úloh a hier,
ktoré musí dieťa vyriešiť. Napomáha rozširovať kognitívne
schopnosti a oboznamovať
deti s bežnými úlohami, ktoré
sú pre zdravých ľudí samozrejmosťou. Ondrej si vďaka tejto
aplikácii zaslúžene odniesol aj
cenu Krištáľové krídlo.

Výslovnosť niektorých písmen
robí deťom problémy. Vždy
je však možnosť sa s tým už
v ranom veku popasovať.
Návštevy logopéda môžete
doplniť touto aplikáciou.
Zameraná je na všetky problematické hlásky a vyvíjaná je
podľa skúseností logopédov.
Dieťa si prostredníctvom obrázkov opakuje slová, pričom
mu je vždy predčítaná správna
výslovnosť. Rovnako môže
na základe predčítaných slov
vyberať správne obrázky alebo
hrať pexeso. V bezplatnej verzii sú odomknuté tri úrovne,
zvyšné je potrebné zakúpiť za
3,55 eura.

VÝUČBOVÉ HRY
PRE DETI
Skutočne komplexná aplikácia
na spoznávanie bežných predmetov z rôznych oblastí života
od rastlín, povolaní, zvierat
až po moria, autá a podobne.
Každá kategória je rozdelená
na sekciu Poznaj, Pexeso, Prezeraj a Rozprávaj. Dieťa v nich
plní odlišné úlohy. Buď vyberá
správny obrázok, ktorý sa
mu predčíta, alebo páruje dva
rovnaké obrázky či nahráva
správnu výslovnosť predmetu,
ktorý je na obrázku zobrazený.
Aplikácia má odomknutých
6 úrovní, ostatné je potrebné
zakúpiť za 3,49 eura.

HRAJTE SA SPOLU
S DIEŤAŤOM, TÝM
BUDE JEHO ZÁŽITOK
EŠTE LEPŠÍ.
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TRÁVTE S DEŤMI
ČO NAJVIAC ČASU,
NIELEN DOMA, ALE AJ
POHYBOM VONKU.

APLIKÁCIE PRE DETI

LEARNING
COLOURS
Veľmi jednoduché učenie
farieb ponúka aplikácia Learning Colours. Ako už napovedá
samotný názov, rozhranie je
v anglickom jazyku, čo ale nepovažujeme za mínus, pretože
ďalší jazyk do zásoby nikdy nie
je na škodu. Dizajn je navrhnutý naozaj pre najmenších, ktorí
v jednoduchých hrách plnia
úlohy. Podľa zobrazenej farby
vyberajú predmet v tejto farbe,
alebo priraďujú farbu k rámu
obrazu či môžu absolvovať poznávacie lekcie, aké predmety
bývajú v danej farbe. Správne
splnenie úlohy je graficky
zobrazené. Pokiaľ dieťa úlohu
nesplní, aplikácia ho netrestá,
ale naviguje k správnemu
riešeniu.

LOGICLAND
Ak chcete, aby si vaše deti
rozvíjali logické myslenie,
nainštalujte im túto aplikáciu.
Ide o krajinu logických hlavolamov. Lokalizovaná je aj do
slovenčiny. Aplikácia obsahuje
rozprávkové ostrovčeky, na
ktorých si dieťa prejde širokým
spektrom logických úloh. Na
to, aby sa dostalo na ďalší
ostrovček, musí vyriešiť všetky
úlohy na predchádzajúcom
ostrovčeku. Na aplikácii oceňujeme, že dokonca motivovala aj nás dospelých prejsť niekoľko úrovní a popasovať sa
s logickými úlohami. Za malý
poplatok si môžete z aplikácie
odstrániť reklamu.

BABY PUZZLES
Baby puzzles sú zamerané na
rozpoznávanie tvarov vo virtuálnom prostredí. Príjemné
a jednoduché spracovanie aplikácie poteší aj rodičov. Veľmi
intuitívne vás naviguje do poličky, na ktorej si vyberiete typ
puzzle, ktoré chcete skladať.
Cieľom je správne priradiť tvar
a dostať sa do ďalšej úrovne.
Svojím zameraním je aplikácia
taká špecifická, že obsahuje
vlastne nekonečné množstvo
levelov. Veľmi pekne pracuje
s hudbou, efektami a použitými emotikonmi či farbami.
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Na úvod povedzme, že hoci je
názov aplikácie anglický, je celá
lokalizovaná do slovenčiny. Cibrí logické uvažovanie a spájanie
súvislostí. Obsahuje sériu úloh,
pri ktorých musí dieťa spomedzi štyroch predmetov vylúčiť
jeden. Ten, ktorý medzi ostatné
z nejakého dôvodu nepatrí.
Náročnosť hry sa postupne
zvyšuje. Splnením celej série
úloh sa odhalí skrytý obrázok,
čo motivuje k dokončeniu
všetkých úloh na každej úrovni.
Hra si nevyžaduje zvuk, hoci je
doplnená o hudbu s harfovým
nádychom. Za malý poplatok je
možné odstrániť reklamy.

KIDS MATH
AND NUMBERS

TRÉNOVANIE REČI
Hra Trénovanie reči rozvíja logiku, pozornosť a reč. Dieťa musí pochopiť nielen rozdielnosť a časové vzťahy medzi obrázkami,
ale ich aj správne usporiadať. Pokiaľ hráte
hru spolu s ním, malo by vám na základe
obrázkov porozprávať krátky vymyslený
príbeh, čím sa zlepšujú jeho vyjadrovacie
schopnosti. Náročnosť obrázkov sa postupne zvyšuje – napríklad je potrebné zoradiť obrázky, ako si vtáčik stavia hniezdo,
až po znesenie vajíčok v hniezde. Celá hra
je lokalizovaná do slovenčiny a reklamu je
možné odstrániť za poplatok.

NOT LIKE THE
OTHERS

PAMÄŤ: DETSKÉ
VZDELÁVACIE HRY
Ak má vaša ratolesť problém niečo si
zapamätať, aj s tým vám dokáže pomôcť
smartfón a táto aplikácia na trénovanie
pamäte. Na úvod vyberiete náročnosť hry
a potom môže dieťa začať hrať. Na výber
je niekoľko typov hier s hľadaním čísel, ich
zapamätaním, pexeso či cvičenie pamäte
s obrázkami. V aplikácii si dieťa trénuje aj
svoj postreh, a to stlačením tlačidla počas
zobrazovania defilé predmetov, akonáhle
nastane zhoda s už zobrazeným predmetom. Pri aplikácii nie je potrebný zvuk,
hoci dobre zážitok z hrania dopĺňa.

Budovať v deťoch pozitívny vzťah k matematike a číslam má svoj význam. Učenie
hrou v nich odbúrava stres a nakoniec zo samotnej matematiky v budúcnosti nemusia
mať strach. Kids Math and Numbers deti
zavedie do lesa k žabiakovi, kde sú pre nich
pripravené rôzne typy jednoduchých matematických úloh. Deti sa okrem spoznávania
čísel naučia aj počítať do desať, a to veľmi
hravou formou. Napríklad spájaním očíslovaných bodov čím vznikne obrázok. Hoci je
zvuk k číslovkám nahovorený v angličtine,
aplikácii to neuberá na atraktivite. Zvukový
komentár totiž nie je pri hrách potrebný.

METEO APLIKÁCIE

NAJLEPŠIE APLIKÁCIE NA

PREDPOVEĎ
POČASIA
Sledovanie aktuálneho počasia a jeho predpovede
je veľmi dôležitá vec. Samozrejme, nie pre každého.
Platí to najmä pre ľudí, ktorí si plánujú dovolenku,
pre záhradkárov, ale aj pre tých, ktorých zaujíma, aké
bude počasie zajtra, pozajtra alebo o tri dni. Nato,
aby ste sa dozvedeli pomerne presnú predpoveď
počasia, nemusíte sledovať televíziu, dá sa to aj cez
váš smartfón. Stačí si stiahnuť správnu aplikáciu
a predpoveď počasia máte vždy na dosah ruky.

MIROSLAV ILLÉŠ

Á

no, v televízii sa dozviete aj
podrobnosti ako rýchlosť vetra,
vlhkosť, tlak, UV index a pod.
Ale to všetko máte aj v aplikáciách
a ešte aj niečo navyše. Aplikácie na
predpoveď počasia sú zväčša veľmi
jednoduché a ihneď po otvorení tej
konkrétnej aplikácie máte prehľad
o všetkých dôležitých údajoch. Všetky
predstavené aplikácie sú zadarmo,
pričom niektoré z nich majú aj platenú
prémiovú verziu, kde získate ešte
viac podrobných informácií. Treba si
zvyknúť aj nato, že aplikácie, ktoré
sú zdarma, majú často integrované
reklamy. Tie sú však v rámci normy
a príliš nevyrušujú, dôležitý je obsah,
ktorý vám aplikácia ponúkne. Vybrali
sme pre vás päť aplikácií, ktoré sú
jednoduché, intuitívne a poskytnú
vám množstvo podrobných informácií
o počasí na Slovensku, ale aj vo svete.

TOP APLIKÁCIE
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SHMUDroid
a iSHMU
SHMU je skratka pre Slovenský hydrometeorologický
ústav, z ktorého údaje nájdete
v tejto aplikácii. V jednoduchosti je krása, a preto tu
nenájdete žiadne zbytočnosti,
iba informácie, ktoré vás budú
zaujímať. Ihneď po otvorení
aplikácie sa vám zobrazí meteogram s predpoveďou na 3
dni (model ALADIN), kde máte

v presných grafoch prehľad
o teplotách, oblačnosti, úhrne
zrážok (dážď/sneh), tlaku,
rýchlosti a smere vetra. Grafy
majú dvojhodinové rozstupy
a zrozumiteľné zobrazenie,
ktoré vám ihneď napovie,
aký bude vývoj počasia.
Posunutím plochy doľava
máte k dispozícii meteogram
s predpoveďou na 10 dní
a epsgram na 2 alebo 8 dní. Na
vysvetlenie – epsgram je meteogram vytvorený z piatich
po sebe idúcich predpovedí
modelu ALADIN. Každá predpoveď začína v inom čase, ale
obdobie platnosti predpovedí
je zhodné.
Aplikácia ponúka aj textové
predpovede počasia, radarové

DROID
VÝHODOU AN
, ŽE APLIKÁCIE
ZARIADENÍ JE
Ď POČASIA
NA PREDPOVE
FORMÁCIE AJ
INTEGRUJÚ IN
O RIADKA,
DO STAVOVÉH
CHLY NÁHĽAD
KDE VIDÍTE RÝ
,
SIA BEZ TOHO
O VÝVOJI POČA
Ť
RI
O
TV
O
LI
ABY STE MUSE
APLIKÁCIU.

The Weather
Channel
Šikovná aplikácia so všetkým, čo budete potrebovať. Po otvorení aplikácie
stačí zadať lokalitu, v ktorej
chcete počasie sledovať
alebo zapnúť GPS v telefóne
a vaša lokalita bude načítaná automaticky. Následne
získate podrobný prehľad
o počasí v danej lokalite
s hodinovou predpoveďou
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snímky s vývojom počasia za
posledných 5 hodín alebo upozornenia na meteorologické
a hydrologické výstrahy. Tieto
funkcie sú však dostupné iba
v platenej verzii. V prípade iOS
je cena 3,49 eura a pre Android
1,99 eura. Prémiové funkcie
využije iba minimum používateľov, pričom tie zdarma sú
prehľadné, pomerne presné,
a to všetko bez reklám. Výhodou je jednoduché zadanie
sledovanej lokality textom
alebo vyhľadaním priamo na
mape. Ak niektorú lokalitu (aj
viaceré) označíte ako obľúbenú, budete ju mať vo vyhľadávaní na prvej priečke.

POTREBUJETE RÝCHLY
PREHĽAD POČASIA VO VAŠEJ
LOKALITE NA WEBE? MÁME PRE
VÁS TIP! STAČÍ ZADAŤ DO GOOGLE
VYHĽADÁVAČA SLOVO POČASIE
ALEBO WEATHER A IHNEĎ VÁM
VYSKOČÍ PREHĽADNÁ TABUĽKA
S PREDPOVEĎOU NA 7 DNÍ
A ZAUJÍMAVÝMI
INFORMÁCIAMI.

na 48 hodín dopredu. Posunutím obrazovky smerom
dole je položka TERAZ, kde
vidíte čas východu a západu slnka, rýchlosť vetra,
vlhkosť, rosný bod, tlak a UV
index. Ďalšími položkami sú
– denná predpoveď počasia
na 15 dní dopredu, podmienky na cestách alebo bežecká
a lyžiarska predpoveď,
v ktorej máte vyznačené
ideálne hodiny na športovanie. Páči sa nám funkcia
radary a mapy, kde môžete
sledovať pohyb oblačnosti,
vývoj reálnej alebo pocitovej
teploty, smer búrok a pod. Je
to skôr doplnok, ale poteší.
Pre alergikov môže byť
zaujímavá aj položka ALER-

GIE. V nej vidíte úroveň
rozšírenia peľu zo stromov,
trávy a ambrózie v sledovanej lokalite. Taktiež tu
nájdete aj hodnotu komfortu dýchania s predpoveďou. Výhodou je možnosť
nastavenia upozornení na
výstrahy pred dažďom, búrkami, snehom alebo peľom.
Aplikácia ponúka množstvo
užitočných funkcií a predpovedí aj zo zahraničia, pričom
je skutočne prehľadná. Ak
vám prekáža trošku reklamy,
môžete si zakúpiť verziu bez
reklám sa 4,49 eura. Inak je
aplikácia so všetkými doplnkami úplne zdarma.
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iMETEO.SK
Toto je aplikácia, ktorá ponúka
množstvo funkcií, ale viaceré
z nich iba v plnej, teda platenej
verzii. To podstatné je však
dostupné zdarma. V rýchlom
prehľade vidíte aktuálny stav
počasia s hodinovou predpoveďou na 48 hodín, pocitovú
teplotu, rýchlosť a smer vetra,

YAHOO POČASIE
Prehľad počasia nebol nikdy
jednoduchší. Yahoo Počasie je
skvelá aplikácia, ktorá vám napovie množstvo informácií a je
úplne zdarma, avšak s reklamou. Tá má svoje miesto a dobrý dojem aplikácie nenarúša.
Po otvorení aplikácie zadáte
vašu lokalitu alebo zapnete
GPS a aplikácia si ju vyhľadá
automaticky. Ak potrebujete
zadať inú lokalitu, jednoducho

WEATHER NOW
Toto je graficky najpútavejšia
aplikácia s podrobným prehľadom počasia. Ihneď po zapnutí
vás privíta „zemeguľa“, s ktorou
môžete pohybovať a vidieť, akú
lokalitu sledujete. Tú si zadáte
ručne alebo ju aplikácia pomocou zapnutého GPS vyhľadá

Slovenska, ktoré sú dostupné
pre verejnosť a môžete si tu
prezerať časozberné videá
zo záznamu. Nechýba ani
meteoradar, kde si môžete
pozrieť aktuálnu polohu
zrážok. Aplikácia poskytne aj
v základnej verzii dostatok informácií, ktoré sú pre bežného
používateľa dostačujúce. Ak
ste nároční a potrebujete mať
komplexné informácie o dianí
v počasí, budete si musieť
priplatiť. Prémiová verzia stojí
5,99 eura na jeden rok.

percento vlhkosti a čas západu/východu slnka. Aplikácia
obsahuje aj meteorologické
výstrahy, ale tie sú dostupné
iba pre platenú verziu. To platí
aj pre konzultácie s meteorológmi a predpoveď počasia pre
zahraničie. Zaujímavosťou sú
aktuálne správy a informácie
o počasí z celého sveta, vrátane Slovenska. Okrem predpovede počasia pre danú lokalitu
je dostupná aj celoslovenská
predpoveď a predpoveď pre
jednotlivé regióny.
iMeteo ponúka aj prehľad
online webových kamier zo

automaticky. Lokalít môžete
mať uložených viacero a jednoducho medzi nimi listovať.
Zaujímavé je aj to, že vidíte, na
ktorú stranu zemegule svieti
slnko. V rýchlom prehľade
počasia vidíte aktuálnu a pocitovú teplotu, rýchlosť a smer
vetra, vlhkosť, viditeľnosť a čas
východu/západu slnka.
Na ďalšej strane je k dispozícii hodinová predpoveď počasia
na 48 hodín dopredu alebo denná predpoveď na najbližších 15
dní. Zostatok položiek v aplikácii slúži na pridávanie a pre-

ju napíšete do vyhľadávača,
pričom si ju môžete uložiť.
Uložených lokalít môže byť
viacero, skúšali sme 15 a stále
sa dalo pridávať.
Yahoo počasie ponúka
prehľad teplôt, oblačnosti, vlhkosti, viditeľnosti a UV indexu.
Nechýba ani hodinová predpoveď na ďalších 24 hodín a denná
predpoveď počasia na 5 alebo 10
dní. V spodnej časti aplikácie sú
informácie o rýchlosti a smere
vetra, tlaku, možnosti zrážok
alebo o čase východu/západu
slnka. Jedna z najprehľadnejších
aplikácií je zdarma a ponúka
celosvetovú predpoveď počasia.

S VÝNIMKO
U SHMU
VŠETKY APLI
KÁCIE PONÚ
KAJÚ
MOŽNOSTI
UPOZORNE
NIA
NA VÝSTRA
HY, A TAKTI
EŽ
PREHĽADN
É WIDGETY
NA
PLOCHU PR
E ANDROID
,
ALE AJ IOS.

hľad lokalít. V nastaveniach si
môžete zapnúť upozornenia
na výstrahy alebo sledovanie
polohy, pričom sa bude lokalita
prispôsobovať tomu, kde sa aktuálne nachádzate. Musíte mať
ale zapnuté GPS. Táto aplikácia
sa nám veľmi páči, ale má aj nevýhodu, ktorou je vyskakujúca
reklama, a to na celú plochu. Tú
je možné eliminovať iba zaplatením „členského“ poplatku na
3, 6 alebo 12 mesiacov. Poplatok
na 12 mesiacov činí 5,99 eura.
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Aplikácie
pre virtuálnu
realitu
ROMAN KADLEC

Váš smartfón môžete jednoducho premeniť
na nástroj, pomocou ktorého sa pozriete
do sveta virtuálnej reality. Budete
k tomu potrebovať VR okuliare a obsah.
Ten zabezpečia mobilné aplikácie.

VR okuliare za pár eur
Základom mobilnej virtuálnej reality je trojkombinácia
smartfón + VR okuliare +
mobilné aplikácie. Smartfón
už máte, mobilné aplikácie si
stiahnete a jediným problémom tak môžu byť VR okuliare. Tie si však môžete sami
zhotoviť z kartónu alebo, čo je
pohodlnejšie, si ich kúpiť. Ak sa
nebojíte objednávať z internetu a zo zahraničia, v obchode
AliExpress.com nájdete viacero
cenovo dostupných okuliarov.
Odporúčame vyhľadať okuliare
s názvom Xiaomi Mi VR Play.
Ich prvá generácia je lacnejšia,
druhá generácia je prepracovanejšia, avšak o niečo drahšia.
V oboch prípadoch však ponúkajú výborný pomer cena/
výkon a pre potreby mobilnej
VR vám budú bohato stačiť.
Bez ohľadu na to, či si vyberiete
prvú alebo druhú generáciu.
Väčšina VR okuliarov je kompatibilných s takmer všetkými
smartfónmi s uhlopriečkou
4,7 až 5,7 palca, ale i s iPhonmi
a Androidmi. A fungujú aj s lac-
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nejšími telefónmi. Treba však
počítať s tým, že pri použití
lacnejších telefónov nemusí
byť zážitok vždy optimálny
a napr. niektoré hry môžu trochu sekať. Pre sledovanie videí
vo VR vám obvykle vystačia.
Telefóny sa však vylepšujú
rýchlym tempom a dobrý zážitok z používania mobilnej virtuálnej reality vám poskytnú
dnešné novinky s cenovkou na
úrovni 250 – 300 eur a niekedy
aj menej.
Samostatnou kapitolou
mobilnej virtuálnej reality sú
vlajkové lode od Samsungu. Tie
môžete využiť aj so špeciálnymi VR okuliarmi Samsung
Gear VR, ktoré však fungujú
iba s vlajkovými loďami
Galaxy S a Galaxy Note a sprístupnia vám exkluzívny obsah,
ktorý inde nenájdete. Ponúkajú
najlepší zážitok, avšak cena
tohto riešenia je vyššia. VR
okuliare od Samsungu kúpite
od 59,99 eura, avšak výrobca
ich rozdával aj k predobjednávkam niektorých telefónov,
takže ich možno už máte doma
a dostali ste ich zadarmo.

APLIKÁCIE PRE VR

DOMOVSKÉ APLIKÁCIE PRE VIRTUÁLNU REALITU

CARDBOARD
Táto aplikácia je základnom
mobilnej virtuálnej reality.
Bez ohľadu na to, aký telefón
máte, Cardboard by mal byť
s vaším zariadením kompatibilný. Výnimkou sú málo
výkonné zariadenia a v takom prípade viete, že nemá
zmysel o mobilnej VR vôbec
uvažovať. Preto, ak si plánujete kúpiť VR okuliare, najskôr
si skúste túto aplikáciu nájsť
v obchode Google Play alebo App
Store a nainštalovať si ju do zariadenia.
Cardboard vás pri prvom spustení zoznámi s potenciálom virtuálnej reality. Ukáže vám niekoľko
ukážok a ak máte VR okuliare
s QR kódom, prispôsobí nastavenie aplikácie priamo pre vaše
okuliare. Ak QR kód na okuliaroch
nemáte, nevadí. Ťuknite na tlačidlo
Preskočiť. Po úvodnom predstavení jednotlivých funkcií si môžete
pozrieť ďalšie ukážky aplikácií

a napr. si preletieť po New Yorku
vo virtuálnej realite alebo si pozrieť
turistické pamiatky.
Hlavný prínos tejto aplikácie
však spočíva v tom, že odkazuje na
ostatné VR aplikácie, ktoré máte
nainštalované v telefóne a poradí
aj s výberom ďalších aplikácií. Ak
teda hľadáte ďalší obsah pre virtuálnu realitu, Cardboard je vhodný
pomocník.

DAYDREAM

Daydream funguje podobne ako
Cardboard v tom zmysle, že sa
stane úvodnou aplikáciou pre vašu
mobilnú virtuálnu realitu. Avšak
rozdiel je v tom, že Cardboard je
dostupný prakticky pre všetky
smartfóny a Daydream iba pre pár
vybraných. Ide o prémiovú virtuálnu realitu pre smartfóny a tie
musia spĺňať viacero parametrov,
aby boli kompatibilné s Daydream.
Či už ide o rozlíšenie a typ displeja
alebo výkon zariadenia. Ak doma
nemáte prémiový telefón, ktorý
sa dostal do predaja v posledných
mesiacoch, je veľmi pravdepodobné, že si Daydream nevyskúšate.
Pokiaľ sa vám však aplikácia
zobrazuje ako kompatibilná s niektorým zo zariadení, určite si ju
stiahnite a vyskúšajte.
Aj pomocou tejto aplikácie
môžete pristupovať k ďalším
hrám a inému obsahu, ktorý je
kompatibilný s virtuálnou realitou
Daydream. Okrem prehľadávania
a inštalovania ďalších aplikácií
funguje aj ako prehrávač vašich
zážitkov a multimédií.

OCULUS
Oculus uzatvára základnú
trojicu domovských aplikácií
pre virtuálnu realitu. V tomto prípade ide o riešenie,
ktoré je dostupné iba pre
vlajkové lode spoločnosti
Samsung. Oculus nenájdete
v obchode Google Play, aplikáciu si stiahnete iba takým
spôsobom, že kompatibilný
Samsung telefón pripojíte
k okuliarom Gear VR. Zariadenie ich rozpozná a ponúkne vám inštaláciu Oculusu.
Oculus ponúka podobnú
funkcionalitu ako Daydream

v tom zmysle, že funguje
aj ako virtuálna kinosála
na premietanie klasických
alebo 360-stupňových videí.
Okrem toho umožňuje
sťahovať ďalšie hry, videá
a zážitky. Oculus ponúka
množstvo exkluzívneho
obsahu, ktorý v obchode
Google Play nenájdete,
takže ak máte vlajkovú
loď od Samsungu aj s VR
okuliarmi, určite venujte
pozornosť tomu, čo v obchode nájdete. V tomto článku
totiž exkluzívne aplikácie
iba pre Samsung spomínať
ďalej nebudeme. Dáme vám
však odporúčanie. Zážitkové
aplikácie Cirque du Soleil sú
naozaj skvelé.

TOP APLIKÁCIE
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YOUTUBE

WITHIN

Ok, smartfón máme, okuliare
pre virtuálnu realitu sú na
ceste a v telefóne už máte
nainštalovanú aplikáciu, ktorá
sa stane základňou mobilnej
virtuálnej reality. Ďalším
krokom sú aplikácie, ktoré
ponúknu reálny obsah.
Možno vás to prekvapí, ale
jedným z najlepších zdrojov
je aplikácia, ktorá je predinštalovaná v každom Android
telefóne – YouTube. Táto
služba má v mobilnej aplikácii
zabudovaný režim na zobrazovanie videí v režime pre VR
okuliare. Stačí ťuknúť na displej po spustení videa (môžete
si ho pozastaviť), ťuknúť na tri
bodky v pravom hornom rohu
a vybrať možnosť Zobraziť
v aplikácii Cardboard. Video
sa následne prepne do režimu,
ktorý je vhodný pre virtuálnu
realitu.
Takýmto spôsobom si môžete pozrieť akékoľvek video.
Aj také, ktoré nie je 360-stupňové. V takomto prípade sa
budete na video dívať ako
keby vo virtuálnej kinosále.
Pre plnohodnotný efekt je
potrebné nájsť videá, ktoré
sú 360-stupňové alebo inak
prispôsobené pre virtuálnu
realitu. Stačí dať do vyhľadávača frázu Virtuálna realita
a YouTube vám odporučí dedikovaný kanál s množstvom
videí. A v prípade, keď sa prepnete do režimu Cardboard,
si užijete videá vo virtuálnej
realite plnohodnotne. Určite
to vyskúšajte a v rámci vyhľadávania odporúčame zadať
aj frázu Roller Coaster VR.
Horská dráha je vo virtuálnej
realite – sranda.

Táto aplikácia združuje profesionálny obsah, ktorý je vytvorený
špeciálne pre virtuálnu realitu.
V rámci jednej aplikácie tak máte
k dispozícii špičkové videá, ale
aj hudobné videoklipy svetoznámych kapiel. Within odporúčame
náročnejším používateľom, ktorí si
chcú pozrieť ten aktuálne najlepší
a voľne dostupný obsah.
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Aplikácia spracovaním neohúri. V podstate ide iba o zoznam
videí. Jej dizajn je však štýlový
a moderný. Po spustení si vyberiete žiadané video, vložíte telefón
do VR okuliarov a môžete si užiť
prehrávaný obsah. Je fajn, že si
videá môžete stiahnuť aj priamo
do zariadenia alebo ich môžete
streamovať z internetu. Rozhodnutie je na vás.
Je pravdepodobné, že všetok obsah, ktorý Within ponúka, stihnete
pozrieť za niekoľko večerov, avšak
to aplikácii na príťažlivosti neuberá. Je dostupná zadarmo a ponúka
výbornú kvalitu.

VEER VR –
VIRTUAL
REALITY

FULLDIVE VR
– VIRTUAL
REALITY

VeeR VR – Virtual Reality
je ďalším zdrojom videí
pre virtuálnu realitu.
Spracovanie aplikácie
trochu pripomína sociálnu sieť, pretože hneď
po spustení sa zobrazia
odporúčané videá pre používateľa, avšak môžete
sa prepnúť aj na zoznam
videí, ktoré sú globálne
v trende. Taktiež môžete
jednotlivých tvorcov
sledovať a mať rýchlejší
prístup k ich tvorbe.
Aplikácia však obsahuje aj vyhľadávanie a rozdelenie podľa kategórií,
takže si jednoducho nájdete to, čo vás zaujíma.
Videá môžete sledovať
v režime pre VR okuliare,
ale aj bez nich – vtedy sa
môžete rozhliadať napr.
pohybom prsta.
Výborné je, že aplikácia obsahuje aj množstvo
4K obsahu a umožňuje
sťahovať videá do režimu
off-line. S touto aplikáciou sa nudiť nebudete.

Zoznam zdrojov videí pre
virtuálnu realitu ukončíme aplikáciou Fulldive
VR. Ide o ďalšiu databázu
videí. Obsahuje viac ako
1 milión 360° videí a celá
aplikácia je navrhnutá
tak, aby ste ju ovládali vo
virtuálnej realite. To je
výhoda, telefón dáte do
okuliarov a vyberiete ho
až v momente, keď bude
takmer vybitá batéria
alebo budete mať dosť
sledovania videí. Medzi
jednotlivými videami
netreba s telefónom
manipulovať, ďalší klip si
totiž vyberiete priamo vo
virtuálnej realite. Videá sú
rozdelené podľa kategórií,
avšak nie žánrovo, ale
emocionálne. Nájdete teda
zoznam videí, ktoré by vás
mali rozosmiať, šokovať
alebo sú aktuálne veľmi
obľúbené.
Je fajn, že aplikácia obsahuje aj ďalšie zabudované funkcie, ako je prístup
k ďalším aplikáciám
a hrám pre virtuálnu realitu, internetový prehliadač,
fotoaparát alebo prehliadač fotiek. Aj keď teda,
ten fotoaparát za veľa
nestojí.
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INCELL VR

InCell VR je jednoduchá hra,
ktorá sa odohráva vo virtuálnej realite. Mnoho hier má
pre lepší zážitok zjednodušené ovládanie a aj v tomto
prípade je pohyb automatický a vy sa iba rozhliadate po
virtuálnom prostredí a ničíte
škodlivé bunky.
Ako názov napovedá, hra
vás transportuje do mikrobiologického sveta ľudskej
bunky a vašou úlohou bude
zachrániť ju. Hra kombinuje
akciu s vedou, avšak
vyžaduje aj trochu
strategického myslenia. Hrateľnosť
je jednoduchá,
treba sa iba
dívať okolo
seba a strieľať
po škodlivých
baktériách.

ASTEROIDS-VR
Vo virtuálnej realite si môžete aj zastrieľať. V Asteroids-VR si sadnete do kokpitu
vesmírnej lode a budete ničiť
blížiace sa asteroidy. Hrateľnosť je veľmi jednoduchá,
stačí sa iba obzerať okolo
seba a strieľať. Za zničené
asteroidy získate peniaze
a potom si môžete vylepšovať svoje zbrane.
V obchodoch s aplikáciami nájdete viacero hier,
ktoré fungujú na rovnakom
princípe. Okrem jednoduchej
hrateľnosti ich spája aj základné grafické spracovanie.
To možno nevyzerá vábne,
ale aby smartfón utiahol
hru vo virtuálnej realite pri
obmedzenom výkone, musí
mať hra nenáročnú grafiku.

MINOS
STARFIGHTER
VR
Ak vás zaujalo strieľanie
v hre Asteroids-VR a chceli
by ste lepší zážitok z hrania
vo virtuálnej realite a ste zaň
ochotní zaplatiť 1 euro a pár
centov, Minos Starfighter VR
je asi najlepšia voľba. V tejto
hre budete bojovať vo vesmíre, avšak užijete si plnohodnotné lietanie vo vesmírnej
stíhačke a najmä naozaj výbornú grafiku. Tá na pomery
mobilnej virtuálnej reality
patrí k tomu najlepšiemu, čo
je aktuálne dostupné v obchodoch s aplikáciami.
Minos Starfighter VR je
nekonečná hra z toho pohľadu, že budete neustále čeliť
zástupom čoraz silnejších nepriateľov. Hra však ponúka aj
systém vylepšovania lode
a zbraní, takže vás dokáže zabaviť na dlhšiu
dobu a motivovať
k ďalšiemu hraniu. Dosiahnutý
výsledok môžete zdieľať
s priateľmi.

TRINUS VR
Váš smartfón môžete premeniť na VR okuliare, ktoré
fungujú aj s počítačovými
hrami pre virtuálnu realitu.
Pomocou tejto aplikácie si
tak zahráte skutočne špičkové VR hry bez toho, aby ste
si museli kupovať okuliare
Oculus Rift alebo HTC Vive.
Samozrejme, nečakajte rovnakú kvalitu zážitku. Trinus
VR je riešenie, ktoré umožní
prepojiť mobilnú virtuálnu
realitu s počítačom, ale tomu
zodpovedá aj výsledok. Pre
navodenie pocitu z kvalitatívne inej virtuálnej reality
však ide o atraktívne riešenie
- minimálne na vyskúšanie.
Trinus VR je v demo verzii
dostupný zadarmo. Môžete
si tak vyskúšať, či vám bude
prepojenie s počítačom fungovať a či budete spokojní aj
s celkovou kvalitou. Ak áno,
pre dlhodobejšie používanie
je potrebné zakúpiť plnú
verziu.

TOP APLIKÁCIE
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SYGIC TRAVEL
VR
Služba Sygic Travel je vaším
cestovným sprievodcom
v smartfóne. Podrobnejšie
o nej píšeme v článku o Darčekových aplikáciách od Telekomu. A Sygic Travel VR je
jej doplnok, vďaka ktorému
si môžete pozrieť turisticky
najatraktívnejšie miesta z celého sveta v pohodlí vášho
domova. Vo virtuálnej realite.
Aplikácia je jednoduchá na
ovládanie. Stačí ju stiahnuť,
nainštalovať, spustiť a vložiť
smartfón do VR okuliarov.
Následne si v prostredí
virtuálnej reality vyberiete
miesto, ktoré si chcete pozrieť. K dispozícii je množstvo turistických atrakcií,
ktoré sú dostupné vo forme
videa aj fotografií. Škoda
len, že aplikácia neponúka
prehľadnejší a rýchlejší výber žiadaného miesta, ako je
listovanie v dlhom zozname.
Na druhej strane chválime
rýchle prepínanie sa medzi
multimédiami priamo z rozhrania prehrávania videa či
fotky.
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GOOGLE
STREET VIEW

EXPEDITIONS
Ak vám nevyhovuje ponuka
aplikácie Sygic Travel VR
a chcete sa pozrieť prakticky
na hocaký kút Zeme – bez
ohľadu na to, či je turisticky
atraktívny alebo nie, vyskúšajte aplikáciu Google Street
View. Tá obsahuje databázu
fotiek z celého sveta a mnoho z nich je 360-stupňových.
Pomocou tejto aplikácie
môžete takisto zhotovovať
svoje vlastné 360° fotky.
Navigácia v rámci Google
Street View je trochu
ťažkopádnejšia, minimálne
z pohľadu virtuálnej reality.
Budete musieť telefón často
vyberať z okuliarov, aby ste
si vybrali ďalšie miesto, kam
sa chcete virtuálne teleportovať, zobraziť fotografiu
a následne vložiť telefón späť
do okuliarov.
Čaro tejto aplikácie však
spočíva v tom, že môžete
navštíviť prakticky akékoľvek miesto na svete.
A kvôli tomu si zaslúži vašu
pozornosť a naše zaradenie
do zoznamu.

Toto je výborná aplikácia,
vďaka ktorej sa môžete presunúť na rôzne miesta, kam
by ste sa bežne asi nedostali.
A to nielen z hľadiska lokality, ale aj času. Expeditions
je totiž svojím konceptom
výuková aplikácia, ktorá má
uľahčiť učiteľom vysvetľovanie niektorých tém. Deti sa
môžu napr. pozrieť na bojisko 2. svetovej vojny alebo sa
presunúť do ľudského tela
a spoznať cievnu sústavu.
Takéto výlety však môžu
robiť nielen v škole, ale aj
doma. Predpokladom je,
že ich bude sprevádzať vo
virtuálnej realite aj rodič.
Aplikácia totiž vyžaduje, aby
ju súbežne využívali aspoň
dve osoby. Jeden človek má
rolu učiteľa a druhý preskúmava prostredie virtuálnej
reality. Dieťa samotné si
teda aplikáciu Expeditions
neužije, avšak ide o dobrý
spôsob, ako spojiť rodinu
a zároveň sa aj spoločne
niečo naučiť. Predpokladom je znalosť anglického
jazyka, avšak nakoľko
rodič bude vystupovať
ako učiteľ, môže dieťaťu
vysvetliť jednotlivé veci
po slovensky.
Expeditions ponúka
množstvo obsahu, databázu tejto aplikácie chválime.

VIEW-MASTER
WILDLIFE
Do segmentu výukových
aplikácií patrí aj kolekcia
View-Master. Tieto aplikácie sú koncipované ako
zábavno-výučné a pokrývajú
niekoľko tém. Okrem nami
uvedenej fauny sa môžete pozrieť do vesmíru, na
podmorský svet, divy sveta
alebo dinosaury. Výhodou
aplikácií je, že sú dostupné aj
v slovenskom jazyku.
Všetky aplikácie obsahujú platený obsah, avšak
v obmedzenej verzii sú
dostupné zadarmo, takže si
môžete vyskúšať, či vám ich
spracovanie bude vyhovovať. V prípade záujmu si
môžete zakúpiť plnú verziu.
View-Master aplikácie fungujú s ľubovoľnými mobilnými VR okuliarmi.

Objavujte
svet aplikácií
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PES2017 – PRO
EVOLUTION
SOCCERPro Evolution Soccer je známa
futbalová séria. Ide o najväčšieho konkurenta pre sériu
FIFA na počítačoch a herných
konzolách. No a túto futbalovú
hru si najnovšie môžete zahrať
aj na mobilných zariadeniach
so systémom iOS a Android.
PES2017 – PRO EVOLUTION
SOCCER vo verzii pre smartfóny a tablety ponúka prepracovanú hrateľnosť a výborné
ovládanie. Môžete si vybrať, či
preferujete ovládanie pohybovými gestami alebo virtuálnymi
tlačidlami. V oboch prípadoch
dostanete do ruky komplexné
nástroje na to, aby ste tvorili
krásne futbalové akcie.
Hra neobsahuje žiadne skutočné ligy. Obsahuje iba jeden
režim, v rámci ktorého budete
získavať do vášho tímu nových
hráčov a budovať si tak futbalové mužstvo snov. Popritom
budete hrať proti ostatným
ľuďom z celého sveta. Absencia
skutočných líg a iných režimov
môže niekomu chýbať, avšak
kvôli zábavnej hrateľnosti
si mobilný PES zaslúži vašu
pozornosť.
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LUMINO CITY
Lumino City je nádherná logická hra. Táto adventúra vyniká
najmä umeleckým spracovaním
a jedinečným herným svetom,
ktorý budete obdivovať počas
riešenia logických hádaniek.
Lumino City rozpráva príbeh
dievčaťa menom Lumi, ktorej
dedka uniesli. Aby ho našla,
musí preskúmať celé mesto
Lumino City. To je vytvorené
iba z papiera, kartónov, malých
motorčekov a svietidiel.
Hra vás zabaví na 8 až 10 hodín a neobsahuje žiadne ďalšie
nákupy okrem prvotnej kúpy
hry samotnej. Lumino City
vyšla aj vo verzii pre počítače
a získala množstvo odborných
ocenení. Pokiaľ teda hľadáte
príbehovú hru, ktorá sa kvalitou
vyrovná videohrám pre počítače, Lumino City neprehliadnite.
Stojí naozaj za to. Hra je už
dlhšiu dobu dostupná pre plat
formu iOS, avšak vo verzii pre
Android vyšla iba nedávno.

NONSTOP
CHUCK NORRIS
Svetoznámy Chuck Norris
prichádza ako hlavný hrdina
titulu Nonstop Chuck Norris.
Ide o akčné RPG, ktoré môžeme najjednoduchšie definovať
ako veľmi zjednodušenú „diablovku“ pre mobilné zariadenia.
Hra obsahuje stovky úrovní,
ktoré musí Chuck preskúmať
a vyčistiť od nepriateľov.
V rámci boja získava skúsenosti, peniaze, nové predmety, a to
umožňuje jeho ďalší rozvoj.
Nakoľko ide o hru pre
mobilné zariadenia, ovládanie
je prispôsobené tak, aby ste
hru dokázali hrať len jedným
prstom. Chuck sa pohybuje
automaticky, vy len aktivujete
špeciálne schopnosti. A keďže
Chuck Norris nikdy nespí, bojuje aj vtedy, keď hru nemáte
zapnutú.
Tento koncept funguje na
smartfónoch výborne, ale
ak od Nonstop Chuck Norris
očakávate pokročilú hrateľnosť, budete sklamaní. Ide skôr
o hru, ktorú si zapnete párkrát
za deň, aby ste vylepšili Chucka a nechali ho ďalej bojovať
so zástupmi nepriateľov. Komplexnú hrateľnosť a zážitok
z „diabloviek“ na počítači teda
rozhodne nečakajte.

INJUSTICE 2
Na smartfóne si môžete užiť
aj poriadnu bojovku. Injustice 2 je najnovší prírastok do
tohto žánru a sprístupní vám
superhrdinov aj zločincov zo
sveta DC Universe. Budete si
budovať vlastný tím a bojovať
s nepriateľmi v režime 3-vs-3.
Ovládanie je prispôsobené
pre mobilné zariadenia, takže
väčšinu útokov zrealizujete
ťukaním na displej alebo pohybom prsta doľava, doprava
a hore, dole.
Injustice 2 vyniká množstvom herného obsahu
a módov, ktoré ponúka. Jednotlivých hrdinov si budete
vylepšovať, odomykať nové
schopnosti, talenty a vybavenie. Ide teda o hru, ktorá vás
môže zabaviť na dlhú dobu.
Za predpokladu, že vás bude
bojovanie stále baviť.
Zároveň ide o hru, ktorá je
naozaj náročná na výkon vášho zariadenia. Pre optimálny
zážitok budete potrebovať
výkonný smartfón či tablet,
niektoré zariadenia strednej
triedy môžu mať problém
s plynulosťou.

SPACE MARSHALS 2
Space Marshals 2 patrí k tomu
najlepšiemu v segmente akčných hier. Nejde o bezduchú
strieľačku, ako by sa možno
mohlo zdať. Hra ponúka
hráčovi možnosť voľby medzi
tichým a akčným prístupom.
Ak chcete, môžete všetkých
nepriateľov prekvapiť a zozadu
omráčiť. Alebo sa jednotlivými
úrovňami prestrieľate.
Space Marshals 2 je zábavná
hra, ktorá obsahuje 20 misií
a zabaví vás na niekoľko hodín.
Okrem zábavnej hrateľnosti
poteší rôznorodým a prepracovaným dizajnom herných
úrovní a širokou paletou
zbraní. Budete potrebovať
rýchle reakcie, ale aj taktické
myslenie. Niektoré boje si totiž
môžete uľahčiť, keď vhodne
využijete svoje okolie alebo obranných robotov prepnete, aby
útočili na vašich nepriateľov.
Hra ponúka krásnu grafiku,
avšak na zariadeniach strednej
triedy sa môže objaviť občasné
sekanie.

ISLAND DELTA
Island Delta kombinuje akciu
s nutnosťou logicky uvažovať.
Hlavný hrdina je totiž v tejto
hre vybavený anti-gravitačnou zbraňou, ktorá nedokáže
strieľať guľky, avšak dokáže
k sebe priťahovať predmety.
Vaša úloha bude teda spočívať
najmä v riešení rôznych hádaniek pomocou tejto zbrane,
avšak sem-tam budete musieť
zneškodniť aj nepriateľa. A to
logickým myslením.
Hra si zaslúži pochvalu za
peknú izometrickú hrateľnosť,
dobrý herný dizajn a zábavné
úrovne. Poteší aj príbeh, ktorý
hre dodáva humornú zložku.
K dispozícii je viac ako 30 úrovní, takže o zábavu na niekoľko
hodín budete mať postarané.
Podobne ako Space Marshals 2,
aj túto hru ocenia najmä
náročnejší hráči. Ponúka totiž
herný zážitok, za ktorý by sa
nemusela hanbiť ani hra pre
počítače.

RETRO CITY
RAMPAGE DX
Skombinujte pôvodné Grand
Theft Auto, 8-bitovú grafiku
a satiru a výsledkom je Retro
City Rampage DX. Táto hra si
robí srandu z popkultúry, ovláda sa ako prvé GTA a ponúka
prekvapujúco veľa herného
obsahu. Môžete sa voľne
premávať po hernom svete, na
ktorý nahliadate z izometrického pohľadu, plniť niektorú
z príbehových misií alebo sa
zabávať úpravou hlavného
hrdinu či hľadaním výziev.
Retro City Rampage DX
je zároveň aj skvelý výlet do
minulosti pre každého, komu
vadí čoraz prepracovanejšia
fyzika a grafická stránka
dnešných hier. Táto hra totiž
funguje podľa pár základných
pravidiel a prekvapujúco dokáže zaujať a zabaviť aj dnes.
Ak teda oplakávate pôvodné
GTA a čakáte na jeho mobilnú
verziu, ktorej sa možno nikdy
nedočkáme, dajte Retro City
Rampage DX šancu.

DEEMO
Ak hľadáte skutočne atypický
a jedinečný herný zážitok, vyskúšajte hru Deemo. Ide o hudobnú, rytmickú hru, v rámci
ktorej treba v správnom čase
a na správnom mieste ťukať po
displeji telefónu. Spomínate si
na ošiaľ menom Guitar Hero?
Tak na rovnakom koncepte
funguje aj Deemo, akurát
nepotrebujete plastovú gitaru
a vystačíte si len s displejom
telefónu. A nebudete imitovať
hranie rockových hitov, ale
užijete si peknú inštrumentálnu hudbu.
Deemo je vďaka svojmu
konceptu naozaj neobvyklá
hra a neosloví každého. Avšak
ak máte radi hudbu a máte
hudobný sluch, cit pre rytmus,
potom je tento titul výborným
relaxom. Najlepšie si ho užijete
v kombinácii so slúchadlami.
Deemo ponúka viacero inštrumentálnych skladieb a ak
by vás hra zaujala, jej tvorca
ponúka v obchodoch s aplikáciami aj tituly Cytus a VOEZ,
ktoré fungujú na rovnakom
princípe.
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PORADŇA
Tipy pre váš smartfón
KOĽKO FUNKCIÍ
VÁŠHO TELEFÓNU
NAOZAJ POZNÁTE?
ANDROID PRIDÁVA
STÁLE NOVÉ
VYLEPŠENIA
A NERAZ O NOVÝCH
MOŽNOSTIACH
ANI NETUŠÍME.
UKÁŽEME VÁM
ĎALŠIE MOŽNOSTI
VAŠICH TELEFÓNOV,
A TO, AKO ICH
JEDNODUCHO
NASTAVIŤ. NAŠE
TIPY SÚ PRE
ZAČIATOČNÍKOV
AJ POKROČILÝCH
A ZÍDU SA VÁM
VIAC AKO LEN NA
VYSKÚŠANIE „PRE
ZAUJÍMAVOSŤ“.
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TIP

MÁTE
AKTUÁLNY
SYSTÉM?

Nová verzia operačného systému by sa vám mala stiahnuť
automaticky. Zvyčajne sa to
tak aj spraví. Potrebujete však
byť pripojení na internet a ešte
trochu tomu môžete pomôcť aj
vy. V časti Nastavenia  Informácie o telefóne alebo v časti
Nastavenia  Aktualizácia
systému môžete novú verziu
alebo opravy pre váš systém
skontrolovať ručne. Nie úplne
vždy sa totiž nové verzie ukážu
a takto si môžete z času na čas
preveriť novinky sami.
Niekedy ide o kompletne
nový systém, jeho opravy alebo
napríklad aktualizáciu priamo
od výrobcu, nie od Googlu.
Výrobcovia zvyknú pridávať
rozšírené funkcie do svojej
nadstavby systému. Opravujú
tiež stabilitu telefónu, problém
s nadmernou spotrebou batérie
a veľmi často aj fotoaparát.

TIP

RÝCHLEJŠIE
NABÍJANIE
TELEFÓNU

nepoužívajte telefón a vypnite
aj funkcie pripojení. Už pri
20-minútovom nabíjaní pocítite
rozdiel rádovo v percentách.

TIP

Tento tip je najmä pre tých,
korí nemajú podporu rýchleho
nabíjania telefónu. Nabíjanie
z bežnej powerbanky alebo
zapojením do počítača cez USB
kábel nie je príliš rýchle. Limity
batérie, čipu a nabíjacieho
zdroja sa prekonať nedajú. No
ak počítate každú minútu, treba
obmedziť výkon a teda aj používanie telefónu.
Ideálne je vypnúť Wi-Fi, GPS
a Bluetooth a pokiaľ možno
najmä ponechať telefón bez
zapnutého displeja. No a samozrejme, hranie hier na telefóne
počas nabíjania veľmi spomalí
tento proces. Možno sa vám
už stalo, že počas hrania hry
a zároveň nabíjania sa zobrazilo
hlásenie o dočasnom zastavení
nabíjania.
Telefón mal totiž taký veľký
odber energie z batérie, že nabíjačka nestíhala batériu aj dobíjať. Ak môžete, počas nabíjania

TLAČÍME
PRIAMO
Z ANDROIDU

Aj v digitálnej dobe si potrebujeme občas niečo vytlačiť.
Faktúru z emailu, lístok na vlak
či letenku, ak teda veríte radšej
papieru, atď. V smartfóne máme
aj možnosť sťahovať prílohy
z mailov, no keď príde na tlač,
obyčajne utekáme k počítaču.
Tlačiť sa však dá aj priamo
z Androidu. Na firemnú alebo
domácu tlačiareň v sieti si môžete poslať dokument priamo
z telefónu. Potrebujete na to
softvérový modul pre danú
značku tlačiarne.
Moduly na podporu tlače si
stiahnete priamo z Google Play

PORADŇA
MICHAL REITER

TIP

ČISTÍME
APLIKÁCIE

Aplikácie v telefóne si ukladajú
ďalšie dáta. A taký Facebook
ich má požehnane. Dáta neustále pribúdajú a ak zápasíte
s voľným miestom, dajú sa
dáta vymazať. Je to však len
dočasné riešenie. Facebook
a aj iné aplikácie si budú dáta
opätovne ukladať. Aj preto, aby
sa nabudúce už raz pozeraný
obsah zobrazil rýchlejšie.
Čistenie však nie je len
o uvoľnení voľného miesta. Po
aktualizácii sa občas objavia
problémy so správnym fungovaním. Preto sa dá aplikácia
vo vašom telefóne kompletne
vyčistiť tak, aby sa správala ako
nová. Akoby ste ju nainštalovali úplne prvý raz.
Možnosť vyčistiť dáta
z aplikácií nájdete v Nastavenia  Aplikácie. Po ťuknutí na
vybranú aplikáciu ťuknete na
Ukladací priestor.
Tlačidlo Vymazať vyrovnávaciu pamäť odstráni dočasné
súbory aplikácie. Najviac
miesta sa uvoľní pri internetových prehliadačoch, napríklad
Chrome alebo Firefox.
Tlačidlo Vymazanie údajov
odstráni všetky údaje. Vtedy
bude aplikácia ako čerstvo

alebo vás na ne navedie táto
funkcia v telefóne. Potom budete môcť vytlačiť dokumenty
a fotografie priamo z telefónu.
Nepotrebujete ani špeciálnu
aplikáciu na tlačiareň. Stačí využiť menu vybraných aplikácií.

Kde sa nachádza
funkcia tlače?

?
nainštalovaná. To znamená, že
napríklad v prípade Facebooku
sa bude treba do nej znova
prihlásiť a nastaviť ju.

TIP

PREPÍNANIE
APLIKÁCIE
AKO VO
WINDOWS

Android 7 priniesol prepínanie
medzi aplikáciami. Posledné
dve aplikácie sa dajú medzi
sebou rýchlo prepínať. Stačí
dvakrát ťuknúť na tlačidlo,
ktoré zobrazuje multitaskingové menu. Je to štvorcové
tlačidlo pod displejom. Ak naň
prstom ťuknete rýchlo po sebe,
namiesto zobrazenia menu sa
hneď prepne minulá použitá
aplikácia. Vyskúšajte to. Pekné
zlepšenie systému, čo poviete?

Máte so
smartfónom
nejaké
problémy,
s ktorými
si neviete
poradiť?
Alebo nápad
na tému,
o ktorej by
ste si chceli
v časopise
Top Aplikácie
prečítať?

NAPÍŠTE NÁM NA

TOPAPLIKACIE@
TOUCHIT.SK
A POMÔŽTE
NÁM TAK ROBIŤ
OBSAH ČASOPISU
ZAUJÍMAVEJŠÍ
A UŽITOČNEJŠÍ.



Smartfóny LG: Nastavenia 
Zdieľanie a pripojenie  Tlač
Smartfóny Huawei a Honor:
Nastavenia  Rozšírené nastavenia  Tlač
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pripravujeme
NÁJDETE
V PREDAJNIAC
H
SLOVAK TELE
KOMU
POČAS
SEPTEMBRA

VYDAVATEĽ:
SLOVAK TELEKOM, A.S.
ŠÉFREDAKTOR:
ONDREJ MACKO
SPOLUPRACOVALI:
MICHAL REITER
ROMAN KADLEC
MIROSLAV ILLÉŠ
MICHAELA ŠUTKOVÁ
TOMÁŠ BURANSKÝ
XÉNIA RYBÁKOVÁ

KANCELÁRIA
VO VAŠOM MOBILE

KOREKTÚRA:
JANA RYBÁKOVÁ
LAYOUT
A GRAFICKÝ DIZAJN:
LÝDIA VALTER
SÍDLO VYDAVATEĽA:
SLOVAK TELEKOM, A.S.
BAJKALSKÁ 2
817 62 BRATISLAVA
KONTAKT:
TOPAPLIKACIE@TOUCHIT.SK

Redakcia si vyhradzuje
právo na publikovanie
uverejnených príspevkov
na internete pri zachovaní
autorských práv. Názory
autorov nemusia súhlasiť
s názormi redakcie. Ďalšia
reprodukcia článkov je
možná len so súhlasom
redakcie. Tlač z dodaných
reprodukčných materiálov.
Rozširuje Slovak Telekom
na predajniach zadarmo.
Ceny uvádzané pri
predstavení produktov
predstavujú ceny pre
koncového zákazníka
s DPH. Vyhotovenie recenzií
je zadarmo, redaktori
nemajú žiadny podiel
v spoločnostiach, od ktorých
sú produkty zapožičané.

KDE NÁS NÁJDETE?
w www.topaplikacie.sk

www.facebook.com/topaplikacie
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APLIKÁCIE
NA KOMUNIKÁCIU

APLIKÁCIE
PRE KRAJŠIE FOTKY

ZARIAĎUJEME
DOMÁCNOSŤ
CEZ TELEFÓN

OCHRANA
SMARTFÓNU

Zostaňte v dotyku
s technológiami

TOUCHIT je časopis

pre všetkých milovníkov
moderných technológií

Objednajte si
predplatné na
predplatne.touchit.sk

Nájdete v ňom
• porovnávacie testy smartfónov,
notebookov, slúchadiel
• recenzie najnovších produktov
• každý mesiac sa dočítate aj praktické
tipy, ktoré vám uľahčia prácu
s počítačom či telefónom.
• ako bonus prinášame
svojim čitateľom úplné
verzie bezpečnostného
softvéru a ďalších
programov úplne zadarmo.
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v skupine magenta 1
mÁte spolu na viac
v najlepšej sieti nicniejenemozne
Viac na www.telekom.sk

