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ŽIVOT S MOBILOM V RUKE

itajte v jesennom vydaní
Top Aplikácií, ktoré sme pre
vás pripravili tak, aby ste mali
k dispozícii čerstvé informácie
o nových aplikáciách a tiež o novinkách
z oblasti komunikácie. Je za nami leto, kedy
sa vám určite hodili informácie o aplikáciách
z dopravy a cestovania, ktoré sme uviedli
v minulom vydaní Top Aplikácií. Verím,
že ste si užili aj novú európsku reguláciu
o telekomunikačnej prevádzke v rámci krajín
EÚ a z hľadiska koncového používateľa je
to rozhodne príjemná zmena. Len niektoré
typické dovolenkové štáty zatiaľ neboli
pripravené na túto reguláciu kapacitou
svojich sietí, predovšetkým sa to týkalo
dátovej prevádzky.
Do tohto vydania sme pripravili rozhovor
s populárnym Dr. Iľkom, ktorý už dlhodobo
predpovedá počasie a pýtali sme sa ho na to,
ako je to s tými aplikáciami, ktoré by mali
profesionálnych meteorológov nahradiť.
Budete možno prekvapení, ako sa počasie
mení aj spolu s IT technikou. Pripravili
sme pre vás aj predstavenie najnovších
mobilných telefónov ako je Samsung Galaxy
Note8, Moto Z2 Play alebo Sony Xperia XZ
Premium.
Z hľadiska aplikácií sme sa tentoraz
zamerali na školský rok. Vyberali sme tie
najlepšie aplikácie do mobilu pre školákov
a rovnako sme pridali aj zaujímavé,
povedzme hardvérové pomôcky pre žiakov
a študentov. Pridávame aj šikovné aplikácie
do mobilu určené na podnikanie a tiež na
uľahčenie bankového styku. Nevynechali
sme ani aplikácie na fotografovanie,
komunikáciu a poradíme vám, ako si
s aplikáciami zariadiť domácnosť. Človek
je živý tým, že prijíma potravu a ulahodiť
žalúdku je preto životne dôležité. Máme
tak pre vás výber tých najlepších
gastronomických aplikácií. A riešime aj

tému, o ktorú ste nás už dlhšie žiadali – ako
si ochrániť svoj mobil pred poškodením pri
páde, ale aj pri bežnom používaní. Pridávame
aj možnosť ako si moderne prehrávať hudbu
aj z rôznych streamovacích serverov.
Myslím, že si z nášho výberu určite
vyberiete tie správne aplikácie alebo
hardvérové zariadenia. Mne osobne
sa veľmi páči napr. možnosť natočenia
spomaleného videa pomocou telefónu Sony
Xperia XZ Premium, čo som si vyskúšal
pri mori. Rovnako je príjemná aj možnosť
zapísať si poznámku pomocou dotykového
pera na telefóne Samsung Galaxy Note8
a rozšírenie telefónu Moto Z2 Play pomocou
hardvérových modulov je celkom unikátna.
Z aplikácií najviac používam rôzne
navigácie, páčia sa mi Google mapy, ale aj
riešenie od Sygicu, čo je firma so sídlom
na Slovensku. Na hudbu stále používam
Deezer, lebo tu mám vytvorených množstvo
playlistov a mojou asi najobľúbenejšou
aplikáciou je YouTube. Tú používam jednak
na prezeranie videí, ale čoraz viac aj na ich
vytváranie a sledovanie ich úspešnosti. No
a potom sú tu aplikácie pre sociálne služby
a okamžitú komunikáciu. Bez toho by sa mi
dnes asi žilo ťažko.
Dobrá otázka potom je, koľko „mobilných“
dát za mesiac vlastne na taký život
s mobilom spotrebujem. Sledujem si svoju
spotrebu v Telekome celkom podrobne
a v súčasnosti míňam od 6 do 8 GB, čo
presne pokrýva môj Happy XXL balík. Veľmi
to závisí od konkrétneho mesiaca, ak to
presiahnem, kúpim si ďalší dátový balík. To je
totiž veľmi jednoduché a účinné riešenie.
Verím, že sa vám bude toto vydanie
Top Aplikácií páčiť a že si počkáte aj na ďalšie
naše vydanie, ktoré bude už vianočné a vyjde
začiatkom decembra.
Ondrej Macko
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DOBRÉ JEDLO AJ
VĎAKA APLIKÁCIÁM

JEDLO JE NAŠOU KAŽDODENNOU
SÚČASŤOU A OKREM NEVYHNUTNÝCH
ŽIVÍN PRE ORGANIZMUS NÁM POSKYTUJE
AJ SAMOTNÝ KULINÁRSKY ZÁŽITOK.
AK MÁTE SMARTFÓN, POTOM SA DO
SVETA DOBRÝCH JEDÁL MÔŽETE PUSTIŤ
S ABSOLÚTNYM ODHODLANÍM.

18 APLIKÁCIÍ NA
KOMUNIKÁCIU

SMARTFÓNY VÝRAZNÝM SPÔSOBOM
ZMENILI NAŠU KOMUNIKÁCIU. S PRIATEĽMI,
RODINOU AJ ZNÁMYMI MÔŽEME BYŤ
NEUSTÁLE V SPOJENÍ A KEĎ CHCEME ZAČAŤ
SPOZNÁVAŤ CUDZÍCH ĽUDÍ Z CELÉHO SVETA,
NIE JE NIČ JEDNODUCHŠIE.
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36

V epoche globálneho oteplenia žijeme
s počasím novej generácie
Pre toto vydanie Top Aplikácií sme sa rozprávali so známym meteorológom, ktorým je
RNDr. Jozef Iľko, CSc. A zaujímala nás téma
aplikácií s predpoveďami počasia.
Inteligentná domácnosť od Telekomu
ponúka nové možnosti
Smarthome od Telekomu znamená, že budete
môcť viacero zariadení vo vašom dome ovládať
cez smartfón, a to aj na diaľku. S novými
zariadeniami teraz môžete regulovať teplotu
alebo sa pozrieť na váš dom aj zvonka.
7 gadgetov pre školákov
Opäť je tu školský rok a s ním nielen
povinnosti, ale aj zábava a užitočné veci.
Vybrali sme sedem zaujímavostí, tradičných aj
menej tradičných vecí, ktoré školáci ocenia.
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Aplikácie pre školákov
Moderná doba je tu a dnešní školáčikovia majú
v batôžkoch viac ako len papierové učebnice,
zošity a písacie potreby. Majú totiž smartfóny
alebo tablety a v nich rôzne hry a aplikácie.
Kancelária vo vašom smartfóne
Smartfón je zariadenie, ktoré je použiteľné
na komunikáciu rôznymi spôsobmi, zábavu,
vzdelávanie, ale aj na pracovné činnosti.
A práve o pracovných činnostiach si povieme
v tomto článku viac.
Samsung Galaxy Note8 – spojenie veľkého
telefónu a pera
Note8 je určený pre ľudí, ktorí stále považujú
za najrýchlejší spôsob zápisu svojich
poznámok pero. A takých ľudí nie je málo ani
dnes, o čom svedčí obrovský záujem o tento
telefón.
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ZARIAĎUJEME DOMÁCNOSŤ
CEZ TELEFÓN

MAŤ VLASTNÉ BÝVANIE – TAK TOMU SA HOVORÍ NIEČO!
V DNEŠNEJ DOBE, KEĎ SUMY ZA BYTY SIAHAJÚ DO VÝŠIN
A CENY DOMOV RADŠEJ ANI NEPOZERÁME, JE MAŤ
VLASTNÚ STRECHU NAD HLAVOU SKUTOČNÝ LUXUS.

BANKY V MOBILE

DNES JE UŽ DOBA TAKÁ – BANKY SA NAOZAJ
SŤAHUJÚ DO NAŠICH MOBILOV. FUNGUJE TO
TAK, ŽE ŠEKY A FAKTÚRY ZAPLATÍTE PRIAMO
Z MOBILU A NA TO, ŽE BUDETE CHODIŤ DO
KAMENNEJ BANKY SI ANI LEN NESPOMENIETE.

31

40

Multimédiá a súbory v sieťovom disku
Rozmýšľate, ako mať všetky vaše filmy
a ďalšie multimediálne súbory na jednom
mieste? Navrhujeme sieťový disk. K nemu
totiž nepotrebujete počítač, vystačíte si len so
smartfónom alebo tabletom.

44

35
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Sony Xperia XZ Premium
a superspomalené videá
O funkcii Super slow motion sa v súvislosti
s novou Xperiou hovorí najčastejšie. Vďaka nej
totiž môžete vytvoriť spomalené video, ktoré sa
zaznamenáva pri 960 fps v HD rozlíšení.
Moto Z2 Play – výborný pomer výkon/cena
Telefón Moto Z2 Play na nás urobil veľmi dobrý
dojem. Už od prvého dotyku sa nám zapáčil pre
svoj ultratenký dizajn, dobrú výbavu a podporu
rozširujúcich modulov Moto Mods.
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Takto sa dnes prehráva hudba
Prehrávanie hudby v izbe alebo obývačke
nemusí nutne znamenať množstvo káblov.
Fotografujeme so smartfónom
Toľko fotiek ako v dobe smartfónov ste asi
nikdy neurobili. A čo tak podeliť sa o vaše
fotografie s ostatnými behom pár sekúnd či
minút? Toto sa s veľkým fotoaparátom nedá.
Zábavné hry na voľnú chvíľu
V našom pravidelnom prehľade prinášame
výber mobilných aplikácií na hranie.
Ochráňte svoj smartfón
Máme pre vás typy, ako chrániť telefón,
zvonku aj zvnútra.
Rady a návody pre váš telefón
Odpovede na otázky o vašom telefóne,
ktoré ste sa hanbili opýtať.
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NOVINKY
HAPPY XL
DÁTA PRE
MLADÝCH
Slovak Telekom
uviedol aj nový paušál
pre mladých ľudí do
26 rokov. Balík obsahuje 5 GB dát v mobile v SR ako aj v EÚ+,
neobmedzené volania
v sieti Telekom
a do pevných sietí
v rámci Slovenska,
ako aj 100 minút
do ostatných sietí.
Mesačný poplatok za
paušál HAPPY XL pre
mladých je 19,99 eura
a pri kúpe cez webovú
stránku záujemcovia
získajú aj zľavu na
nový mobil.

Denné dátové
balíčky
Ak niektorý deň plánujete napríklad video
párty s kamarátmi
a chcete si púšťať videá z internetu, môžete využiť denný dátový
balíček od Telekomu.
Tento balíček vám
umožní čerpať extra
dáta počas 24 hodín
a ušetriť si svoje
dáta z paušálu na
ďalšie dni. Telekom má
v ponuke dva denné
dátové balíčky a síce
balíček s 1000 MB za
1 euro alebo neobmedzený balíček za
4,99 eura. S balíkom
môžete napr. sledovať
videá, internetovú
televíziu, počúvať hudbu či sťahovať veľké
súbory. Platnosť balíka
je 24 hodín od kúpy
alebo do vyčerpania
dát v prípade balíka
s 1000 MB. Balík je
dostupný pre všetky
paušály Happy, okrem
Happy XS mini, XS a S.
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VIAC OBSAHU V MAGIO TELEVÍZII

INTERNETOVÁ TELEVÍZIA MAGIO OD TELEKOMU JE TU UŽ 10 ROKOV A AKTUÁLNE
POKRAČUJE V ROZŠIROVANÍ PONUKY OBSAHU. PO VYLEPŠENIACH V RÁMCI SATELITNEJ
TELEVÍZIE MAGIO SAT A MOBILNEJ TELEVÍZIE MAGIO GO TELEKOM PRIDAL MNOŽSTVO
NOVÝCH TV KANÁLOV AJ DO PONUKY MAGIO TELEVÍZIE NA PEVNEJ SIETI.
Športové kanály v HD pre všetkých
Pri siedmich programoch, Digisport 1 až 5 a Sport
1 a Sport 2, Telekom na IPTV vymení ich doterajšie
SD verzie za HD. Všetci zákazníci, ktorí doteraz sle
dovali anglickú futbalovú Premier League, španiel
sku La Ligu, Ligu majstrov, zápasy bratislavského
Slovana v KHL či Formulu 1 v SD kvalite, teraz
budú môcť naplno využiť potenciál svojich nových
televízorov a mať obraz v HD kvalite. Vylepší sa aj
zvuková časť športových kanálov. Táto zmena sa
tak dotkne zákazníkov s balíkmi M a L.

Všetky domáce spravodajské kanály
už len v HD
Telekom zároveň vymení SD verzie kanálov TA3
a ČT 24 za ich HD verzie, ktoré budú dostupné už
v základe. Domáce spravodajské kanály tak budú
len v HD kvalite. Všetci zákazníci Magio televízie
zároveň získajú aj obľúbenú spravodajskú stanicu
CNN, ktorá pribudne do základu.

Deväť nových kanálov v XL balíku,
rozšírenie Spravodajského balíčka
Zákazníkom Magio televízie na pevnej sieti
s XL balíčkom Telekom pridáva viacero nových
kanálov. Pre milovníkov vážnej hudby a jazzu sú
to kanály Brava HD a Jazz HD, pre milovníkov
cestovania a pestrého životného štýlu Travel XP,
Mňam TV a Mňau TV.

Do ponuky balíčka XL Telekom zaradí aj filmový
kanál Russian Kino vysielajúci to najlepšie z rus
kej kinematografie. Pre deti Telekom pridáva dnes
už legendárny kanál plný animovanej produkcie
Cartoon Network, ktorý v prvej fáze bude vysielať
v anglickom jazyku. Počas septembra sa objaví aj
česká jazyková stopa.
Pre záujemcov o čerstvé spravodajské infor
mácie pridáva Telekom kanál Ukraine TV (XL a aj
Spravodajský balík) a Euronews (XL a Spravodaj
ský balíček).

Pozitívne zmeny aj v obsahu Magio Sat
Po minulom rozšírení HD obsahu Telekom ďalej
obohacuje ponuku svojej satelitnej služby. Zákaz
níci s balíkom M a vyšším sa aj na satelite môžu
tešiť na spravodajský kanál CNN. Zákazníci Magio
TV L získajú trojicu kanálov CS Film CS Mini a CS
Horor, diváci s balíkom XL aj detský kanál Cartoon
Network.

Ako postupovať?
Na to, aby sa nové programy správne
zobrazili, Telekom odporúča reštartovať
Magio Box. V prípade, ak má zákazník na
svojej Magio TV nastavené vlastné poradie
TV kanálov, nové kanály nájde na konci
vlastného zoznamu kanálov.

ROZHOVOR

V epoche
globálneho
oteplenia žijeme
s počasím novej
generácie
Aký mobilný telefón práve používate?
Ja používam už dlhšiu dobu jednodu
chý mobilný telefón od firmy Alcatel.
Tento mobil používam na to, na čo bol
pôvodne určený, teda na telefonovanie
a SMS správy. Viem, že mobilné telefóny
sú už dnes oveľa ďalej a už aj uvažu
jem o kúpe skutočného smartfónu.
Láka ma to, že budem môcť využívať
internet kdekoľvek a svoje predpovede
počasia realizovať aj vtedy, keď som
mimo domu. Pravidelne pripravujem
totiž predpovede počasia aj pre jednu
internetovú stránku, a to treba naozaj
robiť každý deň. Zatiaľ je však pre mňa
najpohodlnejšie, keď predpovede mô
žem robiť na veľkom displeji a s rých
lym internetom. Dnes sú pritom všetky
podklady na predpoveď počasia dostup
né cez internet. Ja osobne využívam
zahraničné podklady, ktoré sú určené
profesionálnym meteorológom. Sú to
podklady pre celú zemeguľu a počasie
sa tak dá predpovedať globálne.

Na akú dlhú dobu sa dá seriózne predpovedať počasie pri súčasnom stave
techniky?
Stav techniky je iný, aký bol v roku
2005. Práve v tomto roku generálny
tajomník Svetovej meteorologickej or
ganizácie (WMO) prehlásil, že podklady
na serióznu predpoveď počasia sú na
najbližších 10 dní. V skutočnosti však
na internete nájdete predpoveď počasia
až na 15 dní dopredu, ale predpoveď na
11. a 15. deň nemá takú úspešnosť, aby sa
dala zverejňovať. Stále tak ostáva pred
povedať počasie na najbližších 10 dní.

Dnes už existuje mnoho aplikácií, ktoré
nám slúžia na predpoveď počasia na celom svete. Čím sa ich predpovede líšia od
tých, ktoré poskytujú meteorológovia?
Takýchto aplikácií je naozaj veľa a súvisí
to s tým, že potrebujú mať „klikania“. To,
čo takéto aplikácie obyčajne poskytujú
je však čistý matematický výpočet z ve
rejne dostupných dát. Ja to volám suro
vé dáta. To môže poskytnúť síce celkom
použiteľné výsledky, ale nie je to taká
presná predpoveď, akú poskytujú skú

A čo rokmi overené pranostiky týkajúce
sa počasia ako napr. Medardova kvapka
40 dní kvapká?
Pranostiky majú čím ďalej tým menšiu
prenosnosť. Niektoré ale majú reálny
základ, napr. vianočné oteplenie či za
mrznutí svätí – to vidíme v dlhodobých
štatistických prehľadoch. Aj spomína
ného Medarda a jeho kvapku nájdeme
v štatistikách tiež, ale tých 40 dní je
skôr biblické určenie dlhého obdobia
ako skutočný počet daždivých ní v júni.

sení meteorológovia. Tí totiž využívajú
pri svojich predpovediach aj skúsenosti
a platí to predovšetkým pre predpo
vede zamerané na konkrétne regióny.
Meteorológ potom vie, ako sa počasie
v danom regióne správa a rozhodne sa,
aký matematický model na predpoveď
nasadiť. Najlepšie sa predpovedá počasie
pre región, v ktorom meteorológ žije.

PRE TOTO VYDANIE
TOP APLIKÁCIÍ SME SA
ROZPRÁVALI SO ZNÁMYM
METEOROLÓGOM, KTORÝM JE
RNDr. JOZEF IĽKO, CSc.
ZAUJÍMALA NÁS TÉMA
APLIKÁCIÍ S PREDPOVEĎAMI
POČASIA.

Žijeme v epoche globálneho otepľovania.
Naozaj sa mení počasie v posledných
rokoch?
Áno, počasie predpovedám od roku
1961 a preto viem, že dnes je naozaj iné
počasie. Atmosféra je teplejšia, a to sa
premieta do kinetickej energie. Preto aj
niektoré moje skúsenosti už nemôžem
pri predpovedi počasia použiť. Žijeme
totiž v počasí novej generácie. Aj ja sa
tak musím stále učiť.
Čo všetko vplýva na počasie?
Je to ohromne veľa parametrov –
hlavne teplota, vlhkosť vzduchu, tlak
vzduchu, smer a rýchlosť vetra a pod.
Na presnú predpoveď počasia toto
všetko potrebujeme a ideálne na celej
zemeguli. Vplyv na počasie však má aj
situácia nad oceánom a tu je veľmi ná
ročné zistiť všetky hodnoty. Cez satelity
a infrakamery sa dá napríklad zmerať
teplota vzduchu či vody, ale zmerať tu
tlak vzduchu je problém.
Bude sa dať niekedy predpovedať počasie
na najbližšie dni so 100 % istotou?
Toto je ťažko predpovedať, lebo ako som
uviedol, zemeguľu nemáme rovnomer
ne pokrytú a počasie sa formuje aj nad
oceánmi. Určite sa však bude presnosť
predpovede počasia zlepšovať. Ak ale
nemáme úplne kompletné údaje, nemô
žeme sa dostať k absolútnej presnosti.
ONDREJ MACKO
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SMARTHOME

I
NEVERILI BY STE,
ALE NAJVIAC SA
INTELIGENTNEJ
DOMÁCNOSTI DARÍ
V RIMAVSKEJ SOBOTE
A V ROŽŇAVE

Snímač prítomnosti
vody ocenia najmä
gazdinky, ak vytečie
práčka. Na tento
stav ich SmartHome
upozorní sirénou
aj cez aplikáciu

TELEKOM NA TLAČOVEJ
KONFERENCII OZNÁMIL, ŽE
PRIEMERNÝ POUŽÍVATEĽ
INTELIGENTNEJ DOMÁCNOSTI
MAGENTA SMARTHOME MÁ
DOMA AŽ 7 ZARIADENÍ. JE
TO VIAC, AKO SA PÔVODNE
OČAKÁVALO A O SYSTÉM
INTELIGENTNEJ DOMÁCNOSTI
JE NA SLOVENSKU ZÁUJEM.
AKTUÁLNE NAJVIAC
ZARIADENÍ, AŽ 24, MAJÚ
DVAJA ZÁKAZNÍCI. NAJSTARŠIA
POUŽÍVATEĽKA TOHTO
RIEŠENIA MÁ 88 ROKOV.
NAJLEPŠIE SA Z PORTFÓLIA
MAGENTA SMARTHOME
PREDÁVA DOMÁCA
KAMERA A O INTELIGENTNÚ
DOMÁCNOSŤ OD TELEKOMU
JE NAJVÄČŠÍ ZÁUJEM
V RIMAVSKEJ SOBOTE
A ROŽŇAVE.
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nteligentná
domácnosť
od Telekomu
znamená, že budete
môcť viacero
zariadení vo vašom
dome ovládať cez
smartfón, a to aj na
diaľku. Môžete sa
tak napr. pozrieť do
vašej domácnosti,
či je tam všetko
v poriadku,
presvedčíte sa,
či ste vypli po
odchode z domu
žehličku. S novými
zariadeniami teraz
môžete regulovať
teplotu alebo sa
pozrieť na váš dom
aj zvonka.

INTELIGENTNÁ
DOMÁCNOSŤ
OD TELEKOMU

PONÚKA NOVÉ MOŽNOSTI
Šesť nových
zariadení
Telekom predstavil hneď
šesť nových zariadení,
ktoré implementoval do
služby Magenta SmartHo
me. Tie umožnia nové mož
nosti využitia inteligentnej
domácnosti, ktoré predtým
v jeho ponuke neboli.
Celkový počet unikát
nych zariadení pre Magen
ta SmartHome v ponuke
Telekomu vďaka novinkám
stúpne na 17. Všetky sa
pritom dajú nainštalovať
bez toho, aby ste museli
niečo vo vašom byte či

dome rozbíjať, alebo inak
náročne montovať. Väčšina
zariadení sa inštaluje
tak, že sa nalepí na stenu
pomocou obojstrannej
lepiacej pásky a ide o ba
tériou poháňané prístroje.
Vzájomne komunikujú
bezdrôtovo a párovanie
s ústredňou prebieha
automaticky po prvom za
pojení zariadenia v dosahu
bezdrôtovej Wi-Fi siete.
Ak berieme do úvahy
všetky dostupné osvetle
nia Philips Hue a repro
duktory Sonos, ktoré
sú vo voľnom predaji
v obchodoch, k Magenta

SmartHome teraz pripo
jíte až 32 unikátnych za
riadení a celkovo to môže
byť až 256 zariadení.

Najnovšie prírastky
Reproduktory Sonos –
do portfólia Magenta
SmartHome pribudne
kompletné portfólio bez
drôtových reproduktorov
Sonos. S inteligentnou
domácnosťou ich môžete
spárovať neobmedzené
množstvo a fungujú aj
tie reproduktory, ktoré
kúpite priamo v obchode
a nie v Telekome. Apliká

SMARTHOME
ONDREJ MACKO • ROMAN KADLEC
cia rozpozná aj tieto modely.
Reproduktory bude možné
ovládať aplikáciou Magenta
SmartHome. Telekom bude
predávať reproduktor Sonos
Play:1 za cenu 8,99 € mesačne /
229,99 € jednorazovo.
Vodný/záplavový senzor –
tento snímač vás upozorní
na vyliatie vody. Stačí ho
umiestniť na miesto, kde
je potenciálne riziko úniku
vody – pod umývadlo, práčku,
kotol a podobne. Funguje na
princípe zopnutia kontaktu
potom, ako sa v jeho okolí
objaví voda. Vodný senzor

Bezdrôtový reproduktor
Sonos, ktorý môže aj
prehrávať zvuk sirény pri
narušení domácnosti

včas upozorní a zabráni tak
vytopeniu alebo nežiaducemu
úniku vody. Využitie nájde aj
pri sledovaní hladiny vody,
napríklad v nádržiach na
dažďovú vodu či septikoch.
Zariadenie je poháňané na
batériu s výdržou do 2 rokov
a polroka pred nebezpečným
poklesom kapacity batérie sa
v aplikácii zobrazí varovanie.
Cena snímača je 1,99 € mesačne
/ 44,99 € jednorazovo.
Radiátorová hlavica – fun
guje ako náhrada za štan
dardnú hlavicu na bežnom
radiátore, pričom ponúkne
prehľad a kontrolu nad tep
lotou v jednotlivých miest
nostiach aj na diaľku. Dá sa
nasadiť na akýkoľvek radiátor

Takto vyzerá kamera, ktorá
odolá snehu, vetru a dažďu
a pritom sprostredkuje obraz.
Zábery uchováva v cloude

bez toho, aby ste z neho vyliali
vodu. Súčasťou dodávky sú aj
viaceré adaptéry na montáž
na radiátor. Teplotu v každej
miestnosti môžete následne
jednoducho regulovať manu
álne alebo automaticky cez
aplikáciu Magenta SmartHo
me. Nastavenie scenárov
vykurovania môže umožniť
úsporu energií vďaka zníženiu
teploty v miestnostiach počas
noci alebo neprítomnosti, či
automatickej úpravy teploty
pri otvorenom okne. Hlavicu je
potrebné namontovať na každý
radiátor, ktorý chcete takýmto
spôsobom ovládať a hardvé
rová inštalácia je jednoduchá,
zvládnete ju sami. Cena je 2,99 €
mesačne / 49,99 € jednorazovo.

A teraz môžete
regulovať teplotu
v miestnosti cez
radiátorovú hlavicu. Na tlačovej
konferencii tak
urobil aj Eskimák,
a to v strede leta

720p snímačom, detektorom
pohybu a nočným videním
na vzdialenosť 5 metrov,
vďaka čomu zachytí potrebné
detaily. Cena je 5,99 € mesačne
/ 149,99 € jednorazovo.
Fyzický vypínač – klasický
vypínač, pomocou ktorého

Termostat bude
slúžiť na to, aby ste
nastavili zmenu
teploty v celom
dome naraz

Toto v SmartHome doteraz
chýbalo – vypínač, ktorým
pohodlne zapnete či vypnete
viacero spotrebičov. Pritom ho
len stačí nalepiť na stenu

K dispozícii
bude aj termostat,
teda ovládač viace
rých radiátorových
hlavíc na jednodu
chý prehľad o tep
lote a tiež vlhkosti
v miestnosti ako aj
rýchle ovládanie
radiátorových
hlavíc, bez nutnos
ti použiť mobilnú aplikáciu.
Zariadenia sú spárované
bezdrôtovo vlastným protoko
lom. Cena termostatu je 2,99 €
mesačne / 49,99 € jednorazovo.
Exteriérová cloudová kamera – doterajšia interiérová
kamera je najpredávanejším
zariadením v rámci Magenta
SmartHome, a preto Telekom
do ponuky zakomponoval aj
kameru, ktorá je určená na
používanie v exteriéroch. Ide
o produkt od overeného výrob
cu D-Link. Videá sa ukladajú
na internú microSD kartu
a následne sa posielajú do
Magenta Cloudu v Nemecku.
Pre používateľa je k dispozícii
priestor s kapacitou 5 GB, čo
predstavuje hodiny záznamu.
Záznamy sa pritom cyklicky
premazávajú, a preto o naj
novšie záznamy určite neprí
dete. Kamera má krytie IP65,
ochráni pred dažďom, snehom,
prachom. Kamera disponuje

môžete ovládať akcie, ktoré si
zadefinujete v rámci mobilnej
aplikácie. Jeho prínos spočíva
v pohodlnejšom zapínaní
vybraných akcií alebo celých
scenárov – nemusíte kvôli
nim vždy vyťahovať telefón
a spúšťať aplikáciu. Postačuje
len jediný pokyn rukou. Cena
je 1,99 € mesačne / 39,99 €
jednorazovo.

Telekom SmartHome
a bezpečnosť
Viacerí používatelia určite
uvažujú nad tým, nakoľko je
bezpečné používať takýto sys
tém inteligentnej domácnosti.
Treba povedať, že toto riešenie
je postavené na súkromnom
cloude, za ktorým stojí spoloč
nosť Telekom. Prenášané údaje
sú šifrované a k ich úniku by
nemalo dôjsť. Z druhej strany,
keď sa dobre pozriete na zlo
ženie zariadení, prídete na to,
že ide predovšetkým o zvý
šenie vášho pohodlia. Medzi
zariadeniami napr. nenájdete
inteligentný zámok, ktorý by
sa dal otvoriť smartfónom. Aj
keby sa nejakým spôsobom po
darilo dostať do systému, nič
naozaj vážneho by sa nestalo.
No odporúčame vám dobre si
vybrať miesto, kde bude nain
štalovaná interná kamera.
TOP APLIKÁCIE
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Smartfóny výrazným
spôsobom zmenili
našu komunikáciu.
S priateľmi, rodinou
aj známymi môžeme
byť neustále v spojení
a keď chceme začať
spoznávať cudzích
ľudí z celého sveta, nie
je nič jednoduchšie.
Stačí iba ťuknúť na
displej telefónu.
Zmenil sa aj spôsob
ako komunikujeme.
Niektorí z nás menej
telefonujú, pretože na
smartfóne primárne
využívajú aplikácie na
komunikáciu.
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A

plikácií na komunikáciu
nájdete v obchodoch App
Store a Google Play veľké
množstvo. My sme pri tvorbe
tohto článku vytvorili zoznam
takmer 25 služieb, ktoré buď ak
tívne používame alebo ich lepšie
poznáme. Nie všetky aplikácie sa
dostali do finálneho textu, nie je
to ani potrebné. Aj pokiaľ by boli
nami spomenuté komunikačné
aplikácie v niečom lepšie ako služ

by, ktoré aktuálne používate, nič to
nemení na tom, že rozhodujúcim
faktorom sú vaši známi. Môžete
mať v telefóne aj 20 aplikácií na
komunikáciu, ale keď väčšina
vašich kontaktov používa 2-3 apli
kácie, zvyšok bude nainštalovaný
v smartfóne zbytočne. Bez ohľadu
na to, niektoré aplikácie sú určené
špecifickému segmentu používa
teľov a aj preto sme ich zaradili do
zoznamu – môžu sa zísť.

APLIKÁCIE NA KOMUNIKÁCIU

NAJPOUŽÍVANEJŠIE APLIKÁCIE

MESSENGER
Messenger začínal ako
súčasť sociálnej siete
Facebook, avšak už dlhšiu
dobu sa prezentuje ako
samostatná služba. Faktom
je, že k používaniu tohto
komunikátora budete
potrebovať samostatnú
aplikáciu. Priamo cez mo
bilnú aplikáciu Facebook
si už s vašimi kamarátmi
nemôžete písať.
Hlavná výhoda služby
Messenger však stále spočí
va v prepojení na Facebook.
Ak máte používateľský
účet na Facebooku, auto
maticky platí aj pre Mes
senger a keďže Facebook
je na Slovensku najobľúbe
nejšia sociálna sieť, nájdete
tam veľa vašich známych.
Messenger môžete použí
vať aj bez Facebooku, iba
zadaním telefónneho čísla,
avšak to neodporúčame –
účet sa v takomto prípade
nesynchronizuje naprieč
zariadeniami a môže to nie
kedy spôsobovať problémy.
Messenger umožňuje
komunikovať s ľuďmi, kto
rí sú vašimi priateľmi na
Facebooku, ale aj s ľuďmi,
ktorých telefónne číslo
máte uložené v kontak
toch a takisto využívajú
Messenger. Môžete si písať
s každým súkromne alebo
vytvárať skupiny, kde
je viacero používateľov.
Okrem písania a posiela
nia smajlíkov, obrázkov,
videí a nálepiek môžete
využívať aj bezplatné
audio a videohovory.
Jedinou podmienkou je

Do tejto kate
górie sme
zaradili aplik
ácie, ktoré sú
najpoužívane
jšie. Ide teda
o služby, ktor
é pravdepodo
bne
máte už nain
štalované vo
vašom smar
tfóne a pokiaľ
nie,
odporúčame
ich vyskúšať
.
Je veľmi prav
depodobné, že
tieto aplikác
ie používa vä
čšina
vašich znám
ych.

MESSENGER
LITE

pripojenie do internetu.
Internetové pripojenie
potrebujete aj na posiela
nie správ.
Aplikácia ponúka aj
extra funkcie, ako sú Hry,
Tajné konverzácie či Četové
hlavičky. Tajné konver
zácie špeciálne šifrujú
komunikáciu iba na dané
zariadenie, takže si ich cez
iné zariadenie neprečítate.
Četové hlavičky umožnia,
aby vám okná s komuni
káciou vyskakovali bez
ohľadu na to, akú aplikáciu
máte zapnutú. Nás táto
funkcia otravovala, takže
sme si ju vypli, ale niekomu
môže vyhovovať. Cez Mes
senger môžete v reálnom
čase zdieľať aj vašu aktu
álnu polohu a za zmienku
stojí fakt, že Messenger
si môžete nastaviť aj ako
predvolenú aplikáciu na
odosielanie SMS správ – to
neznamená, že budete po
sielať esemesky zadarmo,
ale že sa budú zobrazovať
priamo v rozhraní aplikácie
Messenger. Táto funkcia je
dostupná len pre Android.

Messenger je výborná
komunikačná aplikácia. Má
však jeden nedostatok –
s pribúdajúcimi funkciami
rastú aj nároky aplikácie na
operačnú pamäť a výkon
telefónu. Messenger môže
teda v niektorých prípa
doch spomaľovať telefón,
čo pocítite najmä v prípade
cenovo dostupnejších
telefónov. To sa týka najmä
platformy Android, keďže
tá ponúka veľké množstvo
rôznych procesorov a kom
binácií komponentov.
Riešením tohto problé
mu je aplikácia Messenger
Lite, ktorá sa zameriava
na základnú funkcionalitu
a čo najlepšiu optimali
záciu. Extra funkcie sú
v prípade tejto verzie
druhoradé. Messenger
Lite je teda v porovnaní
s klasickou verziou menej
náročný na výkon telefónu
a funguje aj rýchlejšie. Tak
tiež je optimalizovaný na
komunikáciu v miestach,
kde je k dispozícii len veľmi
pomalý 2G internet.
Messenger Lite umož
ňuje iba prijímať a posielať
textové správy. Môžete po
sielať aj nálepky, smajlíkov
a fotografie, avšak audio
hovory alebo videohovory
táto aplikácia neumožňuje.
Takisto nefungujú Četové
hlavičky, Tajné konverzá
cie alebo hranie hier. Lite
verzia neumožňuje ani
nastavenie pre účely posie
lania SMS správ.

Tieto obmedzenia
nepovažujeme za negatí
vum. Práve naopak. Mnoho
používateľov spomenuté
funkcie oželie výmenou
za to, že aplikácia bude
menej náročná, bude menej
zaťažovať telefón a bude
bežať rýchlejšie. Ak teda
od Messengeru žiadate
iba posielanie a prijíma
nie správ, Messenger Lite
určite vyskúšajte. Možno
zistíte, že vám vyhovuje
viac ako jeho plnohodnot
ná mobilná aplikácia. Ako
už bolo spomenuté, Lite
verzia je dostupná len pre
Android.

TOP APLIKÁCIE

09

APLIKÁCIE NA KOMUNIKÁCIU

WHATSAPP

VIBER

SKYPE

WhatsApp je jedna z dvojice aplikácií,
ktorú pravdepodobne používajú vaši
známi, ktorí nechcú byť na Facebooku
alebo mať nainštalovaný Messenger.
Tou druhou aplikáciou je Viber.
WhatsApp aj Viber majú veľmi
podobnú funkcionalitu a líšia sa len
v drobnostiach. K svojmu fungovaniu
vyžadujú vytvorenie profilu, ktorý sa
spáruje s vaším telefónnym číslom.
Pri vytváraní konta sa vaše číslo overí
zaslaním bezplatnej SMS správy alebo
telefonickým hovorom. Následne si
môžete vyplniť meno, fotografiu alebo
tieto dáta importovať z Facebooku.
WhatsApp ponúka prehľadné zo
brazenie používateľov, ktorí sú v tejto
službe takisto zaregistrovaní. Jedno
ducho teda viete zistiť, komu môžete
posielať správy zadarmo. Podobne ako
ostatné služby tohto typu, WhatsApp
vyžaduje pripojenie do internetu pre
účel posielania správ, audiohovorov
a aj videohovorov. Platíte teda iba za
mobilné dáta, ktoré aplikácia využíva –
za predpokladu, že nemáte k dispozícii
pripojenie do Wi-Fi siete.
WhatsApp šifruje všetky správy
a umožňuje komunikovať s inými pou
žívateľmi cez súkromný chat alebo pro
stredníctvom skupinovej komunikácie.
Môžete si posielať správy, fotografie,
videá, zvukové poznámky či polohu, ale
aj dokumenty.
Za zmienku stojí, že do aplikácie
WhatsApp môžete byť v jednom
momente prihlásení iba z jedného tele
fónu. To je napr. rozdiel v porovnaní so
službou Messenger. Pokiaľ sa chcete do
WhatsAppu prihlásiť z iného telefónu,
lebo ste ho menili za nový, dá sa to, ale
v takom prípade odporúčame záloho
vať dáta cez Nastavenia. V opačnom
prípade prídete o fotografie, ktoré vám
v minulosti poslali vaši známi. Praktic
ké však je, že WhatsApp môžete využí
vať aj na počítači, a to cez samostatný
program alebo cez webové rozhranie.
Prihlásenie potvrdíte naskenovaním
QR kódu.

Aj Viber vyžaduje telefónne číslo, ktoré
funguje ako identifikátor pre vytvo
renie vášho používateľského konta.
Po vytvorení účtu si môžete nechať
zobraziť ľudí, ktorí sú takisto zaregis
trovaní v službe Viber, čo uľahčuje
ďalšiu komunikáciu.
Viber umožňuje posielať súkromné
a skupinové správy, nechýba možnosť
audio a videohovorov. Podobne ako
v prípade ostatných služieb tohto typu,
pripojenie do internetu je nevyhnutné
pre správne fungovanie aplikácie a ko
munikáciu. Viber ponúka aj funkciu
Tajný chat a výhodou tejto služby
v porovnaní s WhatsAppom môže byť
dostupnosť verejných skupín. Môžete
sa tak pridať napr. ku skupine, kde
desaťtisíce ľudí z celého sveta disku
tujú o lacných letenkách a posielajú
si tipy. Komunikáciu teda nemusíte
obmedzovať iba na vašich známych.
Viber podporuje posielanie rôznych
multimédií, avšak v tomto smere sa
výraznejšie neodlišuje od Messengera
alebo WhatsAppu.
Viber v porovnaní s WhatsAppom
umožňuje o niečo jednoduchšie použí
vanie na zariadeniach ako sú tablety
a počítače, čo môže niekomu vyhovo
vať. Služba taktiež ponúka možnosť
volať na telefónne čísla, ktoré nie sú
zaregistrované v rámci Viberu. Pre ten
to účel je potrebné zakúpiť kredit a aj
počas takéhoto telefonovania musíte
mať pripojenie do internetu.

Kto by nepoznal Skype? Obľúbená
aplikácia pre účely videohovorov je už
dlhšiu dobu dostupná aj pre smartfóny.
Nedávno sa dočkala výraznej úpravy
dizajnu, vďaka čomu by mala byť atrak
tívnejšia pre mladú generáciu a lepšie
tak konkurovať mobilným aplikáciám,
ktoré v posledných rokoch výrazne
získavajú popularitu a svojou funk
cionalitou dnes konkurujú aj službe
Skype. Máme na mysli najmä trojicu
Messenger, WhatsApp a Viber.
Nový Skype je farebnejší, avšak jeho
funkcionalita sa nemení. Stále môžete
cez internet uskutočňovať audio a vi
deohovory a posielať vašim kontaktom
správy. Na používanie služby Skype
budete potrebovať Microsoft účet.
Nový Skype síce kladie väčší dôraz
na posielanie textových správ, av
šak je veľmi pravdepodobné, že jeho
mobilnú aplikáciu budete používať
iba pre ten účel, aby ste zavolali vašim
známym alebo rodine na Skype, ktorý
je nainštalovaný v ich počítači. Pokiaľ
budete chcieť uskutočniť interneto
vé audio alebo videohovory naprieč
dvoma smartfónmi, pravdepodobne
využijete niektorú z konkurenčných
služieb. Nie kvôli tomu, že by bol Skype
technologicky horší, ale kvôli tomu, že
viac ľudí má v telefóne nainštalované
konkurenčné služby ako práve Skype.
Samozrejme, česť výnimkám.
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APLIKÁCIE, KTORÉ SI ZASLÚŽIA VAŠU POZORNOSŤ

IMMMR

SNAPCHAT

Táto aplikácia sa snaží kombinovať to
najlepšie zo služieb ako WhatsApp a Viber
s výhodami predplateného paušálu, ktorý
obsahuje voľné minúty a SMS správy.
Využívanie výhod paušálu je dostupné iba
zákazníkom Slovak Telekomu a v praxi to
funguje tak, že prostredníctvom apliká
cie immmr môžete volať cez internet na
ľubovoľné číslo. Podľa toho, či je dané číslo
registrované v službe immmr alebo nie,
sa spotrebovávajú aj voľné minúty vášho
paušálu. Vysvetlíme to podrobnejšie.
Pri prvom spustení aplikácie je potrebné
zadať telefónne číslo, ktoré bude spárované
s vaším používateľským účtom. Následne
sú možné dva scenáre – nie ste zákazník
Telekomu alebo ste zákazník Telekomu, ale
nechcete využiť prepojenie s vaším paušá
lom. V takom prípade ponúkne aplikácia
immmr rovnakú funkcionalitu ako Whats
App. Môžete písať a volať cez internet iným
používateľom, ktorí immmr už používajú.
V prípade, že máte Happy paušál od
Telekomu a aktivujete si doplnkovú službu
immmr, v rámci aplikácie budete môcť
využívať aj voľné minúty a SMS správy
z vášho paušálu. V takom prípade môžete
napr. volať zo zahraničia za domáce ceny –
podmienkou je, aby ste mali pripojenie do
internetu (napr. cez Wi-Fi) a telefonovali
priamo cez aplikáciu immmr. Rovnakým
spôsobom môžete posielať SMS správy.
Výhoda je, že použitím predplatených
minút a SMS správ môžete komunikovať
s kýmkoľvek, nielen s inými používateľmi
aplikácie immmr a že hovory prichádza
júce na vaše číslo v službe immmr môžete
prijímať aj z tabletu či počítača, nielen z váš
ho smartfónu. Komunikácia medzi dvoma
používateľmi tejto služby je samozrejme
bezplatná a v takom prípade sa vám ne
spotrebovávajú minúty ani SMS správy.
Treba však dodať, že doplnková služba
immmr pre Happy paušály aktuálne
beží v pilotnej prevádzke a môžu sa teda
objaviť technické problémy. Bez ohľadu na
to ide o veľmi zaujímavé prepojenie dvoch
svetov – mobilnej komunikačnej aplikácie
a predplatených paušálov.

Snapchat je aplikácia,
ktorá je zameraná najmä
na mladšiu generáciu.
Koncept tejto služby
spočíval v tom, že ste si
s druhým používateľom
posielali fotografie, obo
hatené o rôzne nálepky
alebo texty. Snapchat bol
teda pôvodne zameraný
iba na výmenu fotiek, tie
prezentovali špecifický
spôsob komunikácie.
Aplikácia však
medzičasom rozšírila
svoju funkcionalitu
a pribudli aj vlastnosti,
ktoré ponúka konku
rencia. Dnes už môžete
cez Snapchat posielať aj
klasické textové správy
alebo uskutočniť audio
či videohovor. Snapchat
nie je spárovaný s vaším
telefónnym číslom.
Pri prvom spustení si
vytvoríte používateľské
konto zadaním emailovej
adresy a hesla.
Ak ste doteraz
Snapchatu neprepadli,
pravdepodobne nemá
zmysel inštalovať túto
aplikáciu. Jedine, že by
vás k tomu presvedčil
niektorý známy alebo že
by ste chceli pomocou
nej sledovať niektoré
celebrity. Faktom však
je, že Snapchat budete
asi skôr využívať práve
pre takéto účely než na
klasickú komunikáciu.

SIGNAL
Signal môžeme naj
lepšie definovať ako
aplikáciu s prakticky
totožnou funkciona
litou, akú ponúkajú
WhatsApp alebo Viber.
Zaregistrujete si telefónne
číslo a môžete iným použí
vateľom tejto služby po
sielať správy a uskutočňo
vať audio a videohovory.
Cez internet a bezplatne.
Hlavný rozdiel
v porovnaní so spome
nutými službami spočíva
v tom, že Signal je tzv.
open source riešenie,
takže každý má prístup
k zdrojovému kódu tejto
aplikácie a môže si ho
skontrolovať. Signal sa
v porovnaní s konkuren
ciou chce odlíšiť najmä
mierou zabezpečenia
súkromia používateľa.
Hoci dnes prakticky všet
ky komunikátory šifrujú
komunikáciu, táto služba
sa prezentuje ako jedna
z najlepších, čo sa týka
skutočného zabezpečenia
komunikácie. Dôkazom
môže byť skutočnosť, že
Signal používa aj Edward
Snowden a odporúča
ho všetkým ostatným
používateľom.
Faktom však je, že Sig
nal bude pravdepodobne
používať minimum va
šich známych, a tak si cez
túto aplikáciu nebudete
mať s kým „pokecať“. Ak
však hľadáte alternatívu
k spomenutým rieše
niam, Signal odporúča
me. Z hľadiska funkcio
nality ponúka to isté ako
WhatsApp či Viber.

Tieto aplikác
ie, možno
s výnimkou Sn
apchatu, nie
sú
zatiaľ až nato
ľko rozšírené,
avšak kvôli sv
ojmu koncep
tu si
zaslúžia pozo
rnosť. Možno
ich
nezačnete hn
eď používať,
ale je
fajn vedieť o
tom, že aj také
to
služby existu
jú.

THREEMA
Threema je ďalšia z apli
kácií, ktoré sa snažia
používateľov osloviť
najmä dôrazom na ich
súkromie a bezpečnosť
komunikácie. Na rozdiel
od aplikácie Signal,
ktorá je zadarmo, je
Threema spoplatnená
poplatkom vo výške 3
eurá. Nie je to veľa, avšak
je pravdepodobné, že si
túto aplikáciu nekúpite
sami od seba, ale skôr na
odporúčanie niektorého
známeho.
Funkcionalita apliká
cie neprekvapí. Môžete
posielať textové správy
alebo hlasové správy.
Možnosť audio a vi
deohovorov aplikácia
neponúka, zdieľanie
súborov a multimédií
však nechýba. K dispozí
cii je aj webové rozhranie
pre používanie služby na
počítači.
V porovnaní s kon
kurenciou môže byť pre
niekoho výhodou, že
pre používanie služby
sa nemusíte zaregistro
vať pomocou emailovej
adresy alebo telefónneho
čísla, vďaka čomu mô
žete používať aplikáciu
anonymne.

TOP APLIKÁCIE
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KOMUNIKAČNÉ APLIKÁCIE
OD GOOGLE A APPLE

HANGOUTS
IMESSAGE
FACETIME
Táto služba je za
budovaná priamo
v operačnom systéme
iOS. Znamená to, že si
nemusíte nič sťahovať
do iPhonu alebo iPadu.
Funkciu je len potrebné
skontrolovať v nasta
veniach a prípadne ju
povoliť, ak je z nejakého
dôvodu vypnutá.
FaceTime umožňuje
uskutočňovať video
a audiohovory s inými
používateľmi zariadení
so systémom iOS alebo
macOS. Stačí v zozna
me kontaktov vybrať
žiadanú osobu a zavolať
jej cez službu FaceTime.
Systém iOS má v sebe
podporu tejto služby
výborne zabudovanú,
takže priamo v infor
máciách o kontakte
môžete zistiť, či druhý
používateľ FaceTime
využíva a ak áno, viete
sa s ním jedným ťuknu
tím priamo pomocou
tejto služby spojiť.

12
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Zatiaľ čo FaceTime
slúži na uskutočnenie
audio a videohovorov,
iMessage je služba
v štýle WhatsApp.
Nakoľko je zabudovaná
priamo v systéme iOS,
nemusíte si nič sťaho
vať, iba ju skontrolovať
v nastaveniach.
Na posielanie správ
cez iMessage využijete
systémovú aplikáciu
Správy, pomocou ktorej
odosielate bežné SMS
správy. Ak píšete inému
používateľovi s iPhonom
a aktivovanou službou
iMessage, jeho telefón
ne číslo automaticky
zmení farbu zo zelenej
na modrú, čo znamená,
že sa správa posiela cez
internet a zadarmo.
iMessage je výbor
ná služba. Jej hlavná
výhoda spočíva v tom,
že si nemusíte nič
sťahovať a vytvárať si
ďalšie konto. Pomocou
tejto služby si môžete
zadarmo písať aj s po
užívateľmi, ktorí by si
aplikáciu typu Messen
ger alebo WhatsApp do
telefónu nikdy nestiahli
a o existencii iMessage
možnože ani nevedia.
V tom spočíva jej krása.

Aj Google má svoje
komunikačné aplikácie,
avšak na rozdiel od
Applu ich neimplemen
toval na systémovej
úrovni. V praxi to
znamená, že máte v te
lefóne predinštalovanú
aplikáciu alebo si ju
budete musieť stiahnuť.
Problém Googlu je
v tom, že má veľa ko
munikátorov. Zbytočne
veľa. Až donedávna
bola primárnou apliká
ciou na komunikáciu
od Googlu služba Han
gouts. Jej výhoda spočí
va v tom, že je dostupná
pre Android, iOS, ale
aj webové rozhranie.
Služba Hangouts je
zabudovaná priamo
vo webovom rozhraní
Gmailu.
Hangouts umož
ňuje posielať textové
správy a uskutočňovať
audio a videohovory
cez internet. Problém
však spočíva v tom, že
Google sa najnovšie
rozhodol túto službu
zamerať najmä na
podniky a pre bežných
používateľov predstavil
nové komunikačné
aplikácie Google Allo
a Duo.

GOOGLE
ALLO
Zatiaľ čo Hangouts je
služba, ktorá je spáro
vaná s vaším Google
účtom, pre používanie
Google Allo sa musíte
zaregistrovať pomocou
telefónneho čísla. Je
to škoda, pretože tak
prídete o zoznam ľudí,
s ktorými ste komuniko
vali cez Hangouts. Je to
cena za to, že Google sa
rozhodol prísť s úplne
novou komunikačnou
platformou.
Allo v jadre fun
guje ako WhatsApp
alebo Viber. Špeciálnym
bonusom je umelá
inteligencia od Googlu,
služba Asistent. Po
mocou Allo môžete iba
posielať textové správy,
pre účely audio a video
hovorov treba použiť
aplikáciu Duo.
Práve toto delenie
môže podľa nás novým
službám od Googlu
uškodiť. Služba Han
gouts podporuje všetky
formy komunikácie a je
vhodne zakompono
vaná do existujúceho
ekosystému Google slu
žieb. Allo a Duo sú však
nezávislé služby, ktoré
vyžadujú registráciu
pomocou telefónneho
čísla a hoci napr. Duo
ponúka pár dobrých
technologických nápa
dov, v silnej konkurencii
sa presadí asi len ťažko.

GOOGLE
DUO

Google Duo umožňu
je vykonávať audio
a videohovory. Komuni
kovať môžete s ostat
nými používateľmi,
ktorí sú v tejto službe
zaregistrovaní. Aktuál
ne je ich pomerne málo,
pretože nie je dôvod
registrovať sa v ďalšej
službe, keď ste napr.
spokojní s kombináciou
WhatsApp a Messenger.
Google aktuálne
začal inštalovať Duo
ako súčasť systému
Android, avšak je
otázne, či mu tento
krok pomôže. Duo je
technologicky dobrá
služba, prišla však
neskoro a neumožňuje
prenos aktívnych kon
taktov z iných služieb
od Googlu.

APLIKÁCIE NA KOMUNIKÁCIU
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ÚZKO ŠPECIFICKÉ APLIKÁCIE

TEAMSPEAK

DISCORD
Discord je komunikačná
aplikácia, ktorú dávame do
pozornosti všetkým hráčom.
Táto služba totiž umožňuje
združovať veľké množstvo
hráčov v rámci jedného ob
rovského kanála, ktorý môže
byť rozdelený do množstva
sekundárnych kanálov. Vďaka
tomuto konceptu je Discord
vhodnejší na dohadovanie sa
pre veľkú skupinu hráčov ako
napr. skupinový chat v službe
WhatsApp.
Discord je medzi Slovákmi
v poslednej dobe výrazne
obľúbený v súvislosti s hrou
Pokémon GO. Hráči sa po
mocou Discordu dohadujú
na spoločných raidoch a táto
komunikačná aplikácia vý
razne uľahčuje dohadovanie,
kedy a kde sa stretnúť. Každý
z legendárnych Pokémonov
má v rámci hlavného kanála
svoju samostatnú chatovaciu
miestnosť, vďaka čomu je
komunikácia efektívna.
Discord takisto umožňuje
súkromnú textovú komu
nikáciu
medzi dvoma
používateľmi
a podporuje aj
audiohovory.

TeamSpeak je ďalšia z aplikácií
pre hráčov. Je zameraná najmä
na hlasovú komunikáciu
a táto služba si už dávno zís
kala popularitu na počítačoch.
Teraz je dostupná aj pre mo
bilné zariadenia. Je pravdepo
dobné, že TeamSpeak budete
na smartfóne používať iba
v tom prípade, že program po
užívate aj na počítači. Mobilný
TeamSpeak však pôsobí zasta
raným dojmom a zaslúžil by si
zlepšenie. Najmä v porovnaní
s aplikáciou Discord je rozdiel
v technickom spracovaní
priepastný.

ICQ
Túto aplikáciu sme do zoznamu
zaradili z nostalgie. Kedysi dáv
no, keď ešte neexistoval Facebo
ok, WhatsApp ani Messenger,
sme v dobách dial-upového pri
pojenia komunikovali cez apli
káciu ICQ. Tá vám vygenerovala
8 alebo 9-číselný unikátny kód,
ktorý bol vaším prihlasovacím
menom. V dobách najväčšej
slávy ICQ bolo úplne normálne,
keď ste nevedeli naspamäť
číslo občianskeho preukazu,
avšak číslo ICQ ste odrapotali aj
o polnoci.
ICQ existuje aj dnes. Táto
služba je obľúbená najmä
v Rusku, ale používať ju mô
žete samozrejme aj u nás. Jej
koncept sa mierne zmenil a do
ICQ sa dnes registrujete pomo
cou telefónneho čísla. Stále
však môžete použiť pre prihlá
senie do služby aj vaše staré
číslo, ak si ho ešte pamätáte.
ICQ umožňuje posielať tex
tové správy, uskutočňovať au
dio a videohovory. Z hľadiska
funkcionality ide stále o veľmi
dobrú službu. Problémom asi
bude, že takmer všetci vaši
známi už medzičasom pravde
podobne z ICQ migrovali na
niektorú z iných služieb.

SPRÁVY
PRE
ANDROID

Pokiaľ vás nezaujala žiadna
z predstavených aplikácií
a stále preferujete komuni
káciu pomocou SMS a MMS
správ, možno sa vám hodí
aplikácia Správy pre Android.
Ide o ďalšiu komunikačnú
aplikáciu od Googlu, avšak
táto je určená iba pre účely
posielania štandardných SMS
a MMS. Preto sme ju zaradili
do tejto kategórie a nie do
predchádzajúcej.
Výhoda aplikácie Správy pre
Android spočíva v tom, že ak
vám nevyhovuje predvolený
SMS klient od vášho výrobcu
telefónov, môžete si stiahnuť
oficiálnu SMS aplikáciu od
Googlu. Pridaná hodnota spo
číva v peknom dizajne a pár
extra funkciách, avšak proces
posielania SMS správ a ich
spoplatnenie sa nemení.

TOP APLIKÁCIE
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GADGETOV
PRE ŠKOLÁKOV

OPÄŤ JE TU
ŠKOLSKÝ ROK
A S NÍM NIELEN
POVINNOSTI,
ALE AJ ZÁBAVA
A UŽITOČNÉ
VECI. VYBRALI
SME SEDEM
ZAUJÍMAVOSTÍ,
TRADIČNÝCH
AJ MENEJ
TRADIČNÝCH
VECÍ, KTORÉ
ŠKOLÁCI OCENIA.
NAPOKON, JE TO
INŠPIRÁCIA AJ
PRE RODIČOV.
ŠIKOVNÉ VECIČKY
Z TOHTO ČLÁNKU
BY SME VEDELI
VYUŽIŤ VŠETKY
NARAZ. ČI UŽ
LED LAMPU,
ŠPECIALIZOVANÝ
BATOH ALEBO
POZNÁMKOVÝ
BLOK, KTORÝ SA
DÁ „UMÝVAŤ“
V MIKROVLNKE.
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GADGETY

1

MICHAL REITER

LAMAX GENTILIGHT TOUCH
LED LAMPA NA ČÍTANIE

Správne osvetlenie je niečo, bez čoho sa nezaobídeme. Tradičné svetlo je už tak
trochu out. Teraz je tu špeciálna LED lampa, ktorá pracuje v troch režimoch.
Na relaxovanie a čítanie kníh sa dá prepnúť na tzv. teplú bielu, pri písaní
domácich úloh sa viac hodí studená biela. Ide o farbu, ktorá vytvorí energic
ké prostredie a cítime sa v ňom bdelejšie. Na bežné osvetlenie má ešte režim
neutrálnej bielej. Lampa sa dá nabíjať nabíjačkou pre smartfón a až 30 hodín
funguje na vlastnú batériu. Má ohybný stojan a dá sa napríklad aj niekam
zavesiť. Je možné ju použiť aj na relaxovanie v kúpeľni a keď už ostatní spia,
stačí znížiť intenzitu svetla. Je to ideálny spoločník do každej izby. Nezavadzia
a aby nerušila ostatných, stačí jej svetlo stlmiť.
Cena: 69 EUR

NOKE PADLOCK
VISIACI ZÁMOK, KTORÝ SA OTVÁRA
SMARTFÓNOM

2

Visiaci zámok sa dá povýšiť na niečo úplne nové. Noke
Padlock je totiž inteligentný zámok, ktorý sa dá odomykať
smartfónom cez Bluetooth. Zámok sa dá nastaviť tak, aby sa
dal otvoriť len v určitý deň alebo konkrétnu hodinu. Takéto
niečo ocení každý školák alebo jeho rodič, ak potrebuje
zamknúť jeho hráčsku výbavu. Najprv úlohy, potom zábava.
Takýto zámok sa dá použiť aj na školské skrinky. Čo však ak
učiteľ zabaví školákovi mobil? Zámok si bude môcť otvoriť
krátkymi a dlhými stlačeniami strmeňa zámku. Podľa
toho, akú kombináciu si nastavíte. Podobne ako v prípade
Morseovej abecedy. Dobrá vychytávka, čo poviete?
Cena: 83 EUR

3

KINGSTON DATATRAVELER MICRODUO 3C
FLASHDISK PRE POČÍTAČ AJ SMARTFÓN

Obyčajná flashka je super, ale čo tak mať takú, ktorá by pasovala do
počítača aj do telefónu? Okrem tých bežných existujú aj tzv. obojstranné
flashky. Na jednej strane je USB konektor na pripojenie k notebooku a na
druhej je taký, ktorý sa dá pripojiť priamo do konektora v mobile. Tento
flashdisk má USB-C port, vybrať sa dá ale aj s Lightning konektorom pre
iPhony alebo microUSB konektorom pre iné smartfóny. Dobrá vecička
na zálohovanie fotiek, prenášanie videa alebo hudby a netreba ani kupo
vať drahý telefón s veľkou pamäťou.
Cena 32 GB verzie: 19,90 EUR

4
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AMERICAN TOURISTER URBAN GROOVE UG2
BATOH DO ŠKOLY

Je neuveriteľné, koľko kníh musia školáci nosiť v batohu v dobe zvanej digitálna. Ak už si
vybrať do školy nejaký batoh, najlepšie je zvoliť priamo notebookový model. Má špeciálne
vystuženú priehradku pre notebook a zvyšné priehradky pre nejaké príslušenstvo, napríklad
knihy alebo desiatu. Do bočných vreciek sa dá vložiť fľaša s vodou a vo vnútri nechýba dostatok
priehradiek pre písacie potreby a zošity. Ruksakov je naozaj veľa a tento pre 14,1" notebook
prinášame ako tip. Výber necháme na vás. Zaujal nás ale aj tým, že má sťahovacie popruhy. Keď
v ňom nie je veľa vecí, dá sa nimi stiahnuť a zmenšiť celkový rozmer batoha na menší batôžtek.
Cena: 34,90 EUR

5
6

ROCKETBOOK WAVE
VYMAZÁVACÍ POZNÁMKOVÝ BLOK

Jasné, že škola nie je len o monitoroch, počítačoch a tabletoch. Stále vedú
klasické poznámkové bloky a zošity. Jeden zaujímavý tu máme. Rocketbook
Wave je poznámkový blok, ktorý sa dá použiť v mikrovlnke. Teda, keď budete
mať pocit, že je čas na nové poznámky, stačí ho tam vložiť a stránky budú zase
čisté. Treba na to použiť pero Pilot FriXion. Nikde ho nebudete musieť zháňať,
dodáva sa priamo s poznámkovým blokom. Existujú dve veľkosti a „používanie
v mikrovlnke“ je možné 5-krát. Potom už svoje tajné denníčky nebudete môcť
„vymikrovlnkovať“.
Cena: 29 EUR

HP PRIME
SUPER NAMAKANÁ KALKULAČKA
Jasné, že medzi aplikáciami na smartfón nájdete aj kalkulačky. Táto je ale výnimočná a taká
jednoducho povedané klasická. Vyzerá skoro ako starší mobilný telefón. A podobnosť tu ani
zďaleka nekončí. Kalkulačka totiž obsahuje aj aplikácie. Má vlastný displej, na ktorom bude
z rovníc kresliť grafy. Aplikácie sú rozdelené farebne a sú zamerané na geometriu, štatistic
ké výpočty, riešenie úloh z oblasti trigonometrie alebo financií. Kalkulačka v sebe obsahuje
aj tabuľku podobnú Excelu. V nej môžete podobným spôsobom počítať. V e-shopoch nájdete
aj iné kalkulačky, nielen od HP, ale aj Texas Instruments alebo Casio.

7

RETRO POCKET GAMES LCD
SKUTOČNÉ RETRO

Zažili ste obdobie, keď vrchol hernej konzoly predstavovala elektronická hra No
počkaj!? Či už áno alebo nie, je tu stále možnosť pripomenúť si staré dobré časy.
Pre školáčika, ktorému ešte nechcete dať do ruky smartfón alebo tablet a chcete
ho zabaviť jednoduchými hrami, môže byť táto vecička ideálna. Pretekárske hry,
klasické arkádové strieľačky alebo skákačky, to všetko tu je. Bodaj by nie, keď je
tu 100 hier. Všetko v 8-bitovej grafike, presne tak, ako si to pamätáme. Je načase
ukázať dnešným školákom, z akých hier sme boli nadšení kedysi my ostatní. Na
napájanie postačia tri baterky typu AAA. Je to šikovná minikonzolka, ktorá sa
zmestí do detských rúk, ale na svoje si prídu aj dospeláci.
Cena: 15 EUR

TOP APLIKÁCIE
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MICHAL REITER
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Užitočné gadgety, ktoré ocení každý
z nás, a to nielen školáci, dopĺňame
o zaujímavé tipy na aplikácie.

M

oderná doba je tu
a dnešní školáčiko
via majú v batôž
koch viac ako len papierové
učebnice, zošity a písacie po
treby. Majú totiž smartfóny
alebo tablety a v nich rôzne
hry a aplikácie. My máme

pre vás tipy na zaujímavé
a unikátne aplikácie svojho
druhu. Niektoré priam
nevyhnutné pre školákov
alebo študentov. Náš prehľad
isto využijete. Ak ste rodičia,
nainštalujte tieto aplikácie
vašim deťom.

Tradičné a špeciálne
aplikácie
V našom výbere vám
prinesieme pohľad na to,
aké užitočné aplikácie
vlastne existujú. Je nám
jasné, že také ako Evernote,
Keep, Microsoft Word či
Wunderlist asi poznáte. Tie
sme neuvádzali samostat
ne, aby zostalo miesto pre
menej tradičné. Aplikácie
v telefóne sa dajú vyu
žiť na každý detail. Na
fotografovanie textov,
zdieľanie poznámok alebo
úloh a samozrejme aj na
doplnkovú výučbu.

V Google Play je veľa
špecializovaných apliká
cií, niektoré však len po
anglicky. To ale dnešným
školopovinným deťom
nebude robiť problém.
Okrem matematických sú
tu aj aplikácie vhodné na
biológiu alebo chémiu. Učiť
sa interaktívne dá aj so
smartfónom, netreba na to
priamo sedieť v škole.

Muscular
System 3D
Aplikácia Muscular
System 3D krásne ukáže
svaly ľudského tela
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Planets
Aplikácia Planets
poslúži na objavovanie
planét a hviezdnych
sústav

PRAVÍTKO
(RULER)
Treba niečo zmerať a poruke
nie je žiadne pravítko? Čo tak
využiť displej telefónu? Táto
aplikácia by nemala chýbať
v žiadnej výbave aplikácií
školáka či študenta. Vďaka to
muto pravítku zmeriate nielen
dĺžku predmetov, ale môžete
zmerať aj veľkosť predmetov.
To všetko vďaka dotykové
mu displeju. Na rozdiel od
bežného pravítka podporuje
toto moderné aj zmenu mierky
alebo jednotiek. U nás to budú
asi najčastejšie milimetre.
Stačí sa ale prepnúť na palce
a môžete si tak vytvoriť pred
stavu, aká dĺžka je niekoľko
palcov. Najmä pri prechádzaní
zahraničných správ totiž nara
zíte na palce. Stačí „vytiahnuť“
toto pravítko a máte ihneď
prehľad o rozmeroch v cudzích
jednotkách.

BUBBLE
ÚROVEŇ,
VODOVÁHY,
LEVEL

Šachy
Klasika, ktorá nikdy
nezostarne. Zahrať
si šachy je vhodným
spestrením rozmýšľania. Ideálne o pár ťahov
dopredu

Pri meraní ešte zostaneme,
a to pri aplikácii s funkciou
vodováhy. Potrebujete zistiť, či
je váš písací stôl rovno alebo
zmerať nejaký uhol? To všetko
umožnia snímače v telefóne.
Len ich správne využiť. Táto
aplikácia to dokáže a rozširuje
možnosti klasickej vodováhy.
Nepotrebuje žiadnu vodu
a bublinky, pretože využíva
gyroskop a akcelerometer.
Meranie sa dá špecifikovať
nielen na rovnosť povrchu, ale
napríklad aj na zmeranie uhla.
Vtedy sa aplikácia prepne do
špeciálneho režimu. V ňom
si zapamätá prvé meranie
a následne stačí telefónom
otočiť o požadovaný uhol.
Jeho veľkosť sa potom zobrazí
číselne na displeji a zároveň
ukáže v grafickom znázorne
ní. Doplnkom je tu možnosť
použiť zvukový signál pri
dosiahnutí úplnej roviny.

Matematika 3R
Matematika 3R – teda
výučba matematiky pre
tretí ročník ZŠ. Pozrite
si aj ďalšie aplikácie
tohto výrobcu

TOP APLIKÁCIE
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SIMPLEMIND
FREE
Myšlienkové mapy sa hodia
na plánovanie väčších úloh.
Treba pripraviť nejaký projekt
do školy alebo sa nachystať na
odpoveď pred tabuľou? Písať
si body do poznámkového
bloku ale nemusí byť úplne to
správne. Tu sa totiž dajú vy
tvárať nielen úlohy vo forme
textov, ale aj pridávať obrázky,
bubliny s rôznym dizajnom
atď. Všetko toto dokopy sa dá
previazať a zobraziť v pre
hľadnej forme, na rozdiel od
obyčajných poznámok pod
sebou. Najlepšie sa aplikácia
používa na tablete, určite sa
však dá využiť aj na telefóne.
Veľká mapa nemusí zabrať
veľa miesta, pretože jej vetvy
sa dajú zbaliť a rozbaliť. Aj na
menšom displeji sa zobrazia
len tie informácie, ktoré bude
treba vidno.
Myšlienková mapa je niečo
čo by malo charakterizovať
spôsob práce na úlohe alebo
povedzme školskom projekte.
Preto sa dajú vybrať rôzne
témy ako bublinové, so štruk
túrou pod sebou alebo rôzne
vetvené. Pri práci na takejto
mape sa dá do sýtosti vyhrať
a mapy budú vyzerať dobre aj
po vytlačení na obyčajný pa
pier. A bonus navyše, aplikácia
funguje aj na webe na adrese
www.simplemind.eu.
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HIPER
SCIENTIFIC
CALCULATOR
Premeniť si smartfón na ve
deckú kalkulačku nie je žiadny
problém. S touto aplikáciou
bude váš smartfón vyzerať
ako obyčajná kalkulačka no
s neobyčajnými funkciami.
Je grafická a podporuje tzv.
natívne zadávanie príkazov.
Priamo v aplikácii je integro
vaných viac ako 90 konštánt,
umožňuje prácu so schránkou,
uchovávanie údajov v pamä
ti, prevody až 200 jednotiek
alebo počítanie v rôznych
sústavách. Je vhodná pre
všetky veľkosti displejov.
Podporuje zmenu vzhľadu na
kompaktný, pre malé displeje
alebo normálny vzhľad pre
väčšie smartfóny a nezabudlo
sa ani na tablety. K tomu sa
dajú vyberať rôzne témy, a tak
zmeniť dizajn na úplne iný.
Umožní počítať so zlomka
mi, neobmedzeným počtom
zátvoriek v matematickej
operácii, trigonometrickými
funkciami a ďalšími. Hodí
sa aj na počítanie logických
operácií.
Kalkulačka môže vyzerať
na pohľad zložito a mnohí
sa budete pýtať prečo teda
nepoužiť priamo vstavanú
kalkulačku v Android telefó
ne. Táto je určená na naozaj
zložité úlohy. Hodí sa ale aj pre
menších školáčikov. Najmä
pre jej podporu „prirodzené
ho“ zápisu výpočtu. Na zák
lade zátvoriek a znamienok
kalkulačka vyhodnotí zadanie
správne a dá prednosť tým
častiam výpočtu, pri ktorých
je to správne.

ROZVRH HODÍN

TINY SCANNER

Základná aplikácia pre kaž
dého školáka, rozvrh hodín.
Nie je to len obyčajná tabuľka,
ale efektne spracovaný
rozvrh, ktorý počíta s rôz
nymi potrebami. Napríklad
párnym a nepárnym týždňom,
vlastným počtom hodín
na deň a k tomu aj farebne
zvýrazňuje predmety. Používa
sa v horizontálnom zobrazení
telefónu, aby sa zmestilo čo
najviac hodín vedľa seba.
Nechýbajú hlavné predmety
z rôznych stupňov a typov
škôl, pridať sa dajú ale aj
vlastné.
Ku každému predmetu sa
dá zapísať učebňa, v ktorej sa
bude učiť. Tiež aj meno učiteľa
a ľubovoľná poznámka. No
a keďže školy majú rôzne
začiatky vyučovacích hodín,
niekedy aj dĺžku ich trvania
alebo malé a veľké prestávky,
aplikácia umožní prispôsobiť
si časovú os. Samozrejmosťou
je zobrazenie v slovenčine.
Definitívne odporúčame.

Jasné, že s mobilom sa dajú
robiť fotky a fotiť aj for
muláre alebo poznámky od
spolužiaka. Toto už všetci
vieme, no pre mnohých bude
novinkou špecializovaná
aplikácia nahrádzajúca stolný
skener. Tiny Scanner nie je len
o obyčajnom fotení. Aplikácia
prispôsobí fotografiu tak, aby
vyzerala ako keby ste nejaké
oznamy alebo rôzne veľkosti
papierov bežne naskenovali.
Vyčistí rušivé prvky, napraví
zošikmenie vzniknuté fotením
a zvýrazní texty. Hodí sa na fo
tografovanie / skenovanie ná
kupných bločkov, oficiálnych
oznamov na nástenke alebo
iných dokumentov. Obrázky
sa potom prevedú do formátu
PDF a budú z nich bežné
dokumenty. Okrem opravy
skosenia dokumentu sama
rozpozná aj strany. Ideálne pri
fotení dvojstrany knihy. Zvoliť
sa dá konverzia medzi fareb
ným a ČB režimom. Ľahko sa
budú dať zdieľať, napríklad
emailom alebo na Google Disk
či Dropbox alebo iné cloudové
úložiská.
Všetky naskenované doku
menty budú mať svoj náhľad
priamo v aplikácii. Super
aplikácia, ktorá sa dá použiť
aj na bežné fotenie, nielen do
kumenty. Dokumenty sa dajú
ochrániť heslom, aby k nim
nikto iný nemal prístup.
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PERIODICKÁ
TABUĽKA
Nádherná periodická tabuľka.
Ideálna do tabletu, ale zmestí
sa aj na menší displej smart
fónu. Je v slovenčine a okrem
efektného rozdelenia prvkov
ponúka aj niečo navyše.
O každom z prvkov sa dozvie
te jeho základné aj vskutku
detailné vlastnosti. Pri
každom je tu znázornená ani
mácia schémy elektrónového
obalu. Uvidíte, ako jednotlivé
atómy obiehajú okolo daného
prvku. Ďalej sa dozviete detai
ly o atómových vlastnostiach,
termodynamické vlastnosti,
materiálové alebo napríklad
elektromagnetické vlastnosti.
Skrátka, všetky detaily, ktoré
by sa do klasickej papierovej
sústavy prvkov nezmestili.
Aplikácia je zadarmo, no dá sa
zakúpiť a získať ďalšie vlast
nosti. Plnohodnotné použitie
získate aj v režime zadarmo.
Ide o skutočne podarenú apli
káciu. Povinne nainštalovať.

OBJAVOVANIE
CHEMICKÝCH
PRVKOV JE
V TELEFÓNE
NAOZAJ ZÁŽITOK

(OFFTIME) –
DISTRACTION
FREE
Tak toto je aplikácia, ktorá po
slúži hlavne starším školákom
a študentom. Tých menších
ešte usmernia rodičia, starší
školáci sa musia usmerňovať
v povinnostiach a učení sami.
Pomôže im ale táto aplikácia.
Umožní blokovať použitie
telefónu, SMS správ a telefón
nebude zobrazovať ani noti
fikácie. To je práve to, čo nás
všetkých vyrušuje najviac.
Samozrejme, VIP kontakty sa
dovolajú. No okrem takýchto
základných funkcií sa dá
zablokovať použitie aplikácií.
Na displeji bude zobraze
ný odpočet času, ktorý bol
nastavený na sústredenie.
Aplikácia následne ukáže čas,
ktorý sme usilovne nazbierali
tým, že sme sa sústredili. No
a okrem iného ešte zobrazí to,
ako dlho používame aplikácie.
Nuž, možno to nebude ani tak
poznámkový blok, kalkulač
ka alebo periodická tabuľka
prvkov ale Facebook alebo
Skype, prípadne internetový
prehliadač.

TAKTO VYZERÁ
AVNÝ
INFORMAČNO-ZÁB
TE
EK
OJ
PR
KIOSK V
É
TN
OS
VEDOM
OSTROVY

Vedomostné ostrovy

V

edomostné ostrovy predstavujú úplne novú
interaktívnu vzdelávaciu pomôcku na Slovensku
určenú do základných škôl. Jej súčasťou je 100
špecializovaných kioskov plných zaujímavostí a testov
s bezplatným pripojením na internet na dva roky. Tieto
kiosky čakajú na 100 základných škôl na Slovensku.
Stačí sa zaradiť do zoznamu žiadateľov. Do projektu sa
pritom môže zapojiť akékoľvek základná škola na Slo
vensku. Na základe žrebovania bude potom rozdelených
100 Vedomostných ostrovov pre 100 škôl. Školy sa môžu
prihlasovať od 1. septembra do 18. októbra 2017. Šťastné
školy budú vyhlásené 9. až 12. novembra 2017 v Brati
slave na podujatí Bibliotéka – Pedagogika 2017. Prvé
Vedomostné ostrovy tak budú na školy nainštalované
v januári 2018.
Vedomostný obsah tvoria dve časti. Prvou je
animovaný ostrov s interaktívnymi úlohami z oblasti
techniky, nemeckého jazyka, ekológie a fyziky.
Úlohy sa ukrývajú pod lokalitami označenými na mape,
na ktoré treba kliknúť. Druhú časť tvoria digitálne
učebnice pre nemecký jazyk, dopravnú výchovu
a fyziku a poradenstvo vo forme „Viem, čím chcem
byť“. Pri hľadaní odpovede na danú otázku môžu
deti používať aj Google. V štúdiu zaujímavých
informácií môžu žiaci pokračovať aj doma na stránke
www.vedomostneostrovy.sk napr. aj na svojom tablete.
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Kancelária

vo vašom smartfóne
Mobilné telefóny už dávno neslúžia
iba na telefonovanie a posielanie
správ, ako tomu bolo kedysi. Táto
doba dávno pominula a dnes tu
máme epochu SMART. Množstvo
elektronických zariadení je inteligentných, pričom tieto zariadenia
neponúkajú iba jednotvárne funkcie, sú totiž multifunkčné. Jedným
z najlepších príkladov je samotný
smartfón. Ak sa zamyslíme nad
tým, koľko zariadení nahradil
smartfón, tak by sme pomyselne
naplnili dobre veľký kufor.
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S

martfón je zariadenie,
ktoré je použiteľné na
komunikáciu rôznymi spô
sobmi, zábavu, vzdelávanie, ale
aj na pracovné činnosti. A práve
o pracovných činnostiach si
povieme v tomto článku viac. Ak
ste často na cestách, nepotrebu
jete na všetko notebook, veľa zá
ležitostí už vybavíte a spracujete
aj pomocou smartfónu. Tu však
platí jedno jednoduché pravidlo,
čím väčší displej má vaše zaria
denie, tým pohodlnejšie sa vám
bude pracovať. Samozrejme,
nehovoriac o tom, že tablety sú
na takéto činnosti taktiež vý
borné, pričom ponúkajú viacero
pridaných hodnôt. K tabletu
pripojíte klávesnicu alebo myš
a môžete takmer plnohodnotne
pracovať.

MIROSLAV ILLÉŠ

Pod pojmom – práca so smart
fónom – si môžeme predstaviť via
ceré činnosti, medzi ktoré najčas
tejšie patrí spracovanie textových
dokumentov, mailov, poznámok
alebo záznam činností a plán prá
ce v kalendároch. Na všetky me
nované, ale aj na ďalšie činnosti
existujú výborné aplikácie, ktoré
vám prácu uľahčia a spríjemnia.
Výhodou práce so smartfónom je,
že toto zariadenie je kompaktné
a môžete si rýchlu administratí
vu vybaviť kdekoľvek, napr. pri
čakaní na obed, v čakárni u lekára
alebo kdekoľvek inde, kde máte
trochu času nazvyš, ktorý sa dá
aktívne využiť. V nasledujúcich
riadkoch vám poradíme niekoľko
výborných aplikácií, ktoré vám
s vyššie uvedenými činnosťami
určite pomôžu.

KANCELÁRIA V MOBILE

MICROSOFT
WORD
Ak potrebujete napísať alebo
upraviť textový dokument,
určite vyskúšajte Word,
ktorý je jednoduchý, má in
tuitívne rozhranie a viacero
pridaných hodnôt. Word
spolupracuje aj s aplikácia
mi tretích strán a taktiež
môže na jednom dokumente
pracovať viacero používate
ľov online. Samozrejmosťou
je aj tvorba jednoduchých
tabuliek alebo pokročilých
grafov. Word ponúka rôzne
vopred pripravené šablóny,
ktoré môžete zdarma pou
žívať a vytvárať dokumenty
na profesionálnej úrovni.
Nechýbajú ani pokročilé
úpravy a revízie textu a ak
máte rovnaké Microsoft
konto + Word aj vo vašom
počítači, všetky súbory
si môžete jednoducho
zosynchronizovať a budete
ich mať vždy dostupné aj
vo vašom smartfóne. Medzi
výhody patrí celkom presná
korektúra textu a jednodu
ché zdieľanie dokumentov
s inými používateľmi alebo
do iných aplikácií.

MICROSOFT
EXCEL

Nekonečné tabuľky môžete
spracovávať a upravovať aj
v smartfóne, pričom vám
bude Excel určite nápomoc
ný. Všetky výhody zdieľania
a online práce v skupinách
platia rovnako, ako v prípa
de Wordu a celkovo Office
aplikácií od Microsoftu.
Rozdielna je iba samotná
funkcionalita. Excel ponúka
pokročilú tvorbu tabuliek,
grafov a rôznych pokroči
lých výpočtov, ktoré takmer
žiadna iná konkurenčná apli
kácia neponúka. Výhodou je
aj množstvo šablón. Stačí do
nich doplniť vlastné údaje,
pričom vo výsledku dosta
nete profesionálne spraco
vaný tabuľkový dokument,
ktorý ani nebude vyzerať
tak, akoby ste ho spracová
vali v smartfóne. Výbornou
alternatívou pre Apple (iOS)
zariadenia je aplikácia Num
bers, ktorá ponúka podobnú
funkcionalitu.

MICROSOFT
POWERPOINT
Prezentácie sú často využí
vaným nástrojom, ktorý vám
pomôže predstaviť nejaký
produkt alebo rozvinúť vaše
myšlienky, napr. pri riešení
projektu s kolegami. Power
Point je jednoduchý nástroj,
do ktorého vložíte takmer
akýkoľvek súbor, poskladáte
si viacero po sebe idúcich
stránok, ktoré sa po ukonče
ní premenia na plnohodnot
nú prezentáciu. Prezentáciu
môžu online upravovať
viacerí používatelia, nie však
súčasne. Aj tu je k dispozícii
viacero vopred pripravených
šablón, do ktorých vložíte
iba svoje myšlienky a súbory,
pričom veľmi rýchlo a jedno
ducho pripravíte zaujímavý
obsah. Ak používate Apple
(iOS) zariadenia, vyskúšajte
predinštalovanú aplikáciu
Keynote, ktorá taktiež patrí
medzi najlepšie aplikácie na
tvorbu prezentácií.

MICROSOFT
ONENOTE

POKROČ
ILÉ
POZNÁM
KY

Pri Microsofte ešte zostaneme,
nakoľko je to jedna z mála spoloč
ností, ktoré ponúkajú kompletný
kancelársky balík na vysokej
úrovni s rôznymi vylepšeniami.
Ak pracujete veľa a času máte
málo, je možné, že veľa vecí zabud
nete. To isté platí aj pre kreatívne
pracujúcich ľudí. Pravidlo znie
– dobrý nápad alebo myšlienka
musí byť ihneď zapísaná. Ak nie,
môže sa stať, že ako prišla, tak
odíde a už nepríde. Nato poslúži
práve táto aplikácia, do ktorej
si môžete zapisovať poznámky
s pridaním rôznych dokumentov
a taktiež rôzne zoznamy.
Aplikácia je pomerne jedno
duchá a do každej sekcie môžete
vkladať text s pokročilou editá
ciou a korektúrou, fotografie, od
kaz na webovú stránku, zvukovú
nahrávku, rôzne súbory z iných
aplikácií, a tiež rôzne označené
zoznamy. OneNote je skutočne
šikovný poznámkový blok, ktorý
môžete mať zosynchronizovaný
na každom zariadení a poznámky
tak mať k dispozícii kedykoľvek
a odkiaľkoľvek. Stačí vám len
pripojenie na internet.

TOP APLIKÁCIE
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KEEP

Google Keep je skvelá aplikácia, do
ktorej si rýchlo a jednoducho zapíše
te všetky vaše nápady a návrhy. No
nielen to, ponúka aj efektne spracované
a jednoduché prostredie s viacerými
možnosťami. Výbornou súčasťou je
nákupný alebo iný zoznam s políčkami,
ktoré môžete odškrtnúť ako vykonané
alebo presunúť na inú pozíciu. Nechýba
tu však ani možnosť kreslenia, čo je ne
odmysliteľnou súčasťou pre kreatívcov
alebo na rýchle kreslené návrhy.
Ponuku ešte dopĺňa zvuková alebo
fotografická poznámka. Benefitom
tejto aplikácie je to, že môžete pracovať
s viacerými účtami (iba G-mail konto),
medzi ktorými sa jednoducho prepína
te. Nechýba ani tvorba štítkov a prira
ďovanie jednotlivých poznámok do
určitej, vami vytvorenej sekcie a taktiež
zoradenie poznámok od najnovších po
najstaršie. Dodajme, že k jednotlivým
poznámkam je možné pridať upozor
nenie na presný dátum a čas, aby ste
nezabudli na nič podstatné.

NATO, ABY STE MOHLI PRACOVAŤ
POMOCOU SMARTFÓNU
NEMUSÍTE MAŤ TO NAJLEPŠIE
ZARIADENIE NA TRHU, VŠETKO
POHODLNE SPRACUJETE AJ SO
ZARIADENIAMI STREDNEJ TRIEDY
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GMAIL
Bez emailu to v dnešnej dobe nejde,
potrebujeme ho nielen na komunikáciu
a vybavovanie pracovných záležitostí,
ale aj na prihlásenie do rôznych iných
aplikácií, ktoré bez aktívnej emailovej
adresy nepoužijete. Gmail je asi najjed
noduchšou cestou, ako získať viaceré
výhody a možnosti. Registrácia je jedno
duchá a používatelia Android zariadení
vedia, že bez Gmailu svoje zariadenie
nevyužijú naplno. Aplikácia ponúka
jednoduché prostredie, ktoré si môžete
do určitej miery prispôsobiť. Môžete si
vytvárať vlastné priečinky na prehľad
né rozdelenie pošty alebo prideľovať
rôznym mailom urgenciu a vždy mať to
najdôležitejšie na očiach.
Gmail pomerne dobre rozpoznáva
reklamný obsah a maily zo sociálnych
sietí, pričom ich automaticky prerozde
ľuje do osobitných priečinkov. Výhodou
je aj to, že s Google kontom získate
niekoľko benefitov, ako je napr. 5 GB
priestoru v službe Google Disk, čo je
cloudová služba od tejto spoločnosti.
Sem si môžete ukladať rôzne súbory
a mať ich k dispozícii odkiaľkoľvek
s prístupom na internet. Google disk
sa aktivuje automaticky s Gmailom,
ale je potrebné stiahnuť samostatnú
aplikáciu s totožným pomenovaním. Ak
teda hľadáte jednoduchú a prehľadnú
aplikáciu, ktorá vám bude nápomocná
pri práci s e-mailovou korešpondenciou,
s Gmailom krok vedľa nespravíte.

GOOGLE
KALENDÁR

Pri spoločnosti Google ešte zostaneme
a predstavíme vám aj jej kalendár, ktorý
je šikovným pomocníkom pri zadávaní
úloh, stretnutí, a taktiež vás vždy upozor
ní na udalosti, ktoré sú pre vás dôležité.
Jeho výhodou je prehľadné prostredie
a slovenská lokalizácia. Okrem toho, že
slúži ako bežný kalendár, má viacero
doplnkov. Ak povolíte synchronizáciu
s vaším Gmailom, všetky dôležité udalosti
budú automaticky pridané aj do tohto
kalendára, s včasným upozornením na
jednotlivé udalosti. Môžu to byť hotelové
rezervácie, letenky alebo aj rezervácia ta
xíka či reštaurácie s mapou danej lokality.
Pridávanie samotných udalostí alebo
stretnutí je jednoduché, pričom vám táto
aplikácia bude ponúkať inteligentné
návrhy vašich kontaktov, často zadáva
ných názvov alebo miest podľa aktuálnej
lokality. Taktiež tu automaticky uvidíte
všetky sviatky alebo narodeniny vašich
kontaktov, ak to je pri ich mene/vizitke
uvedené. Samotná synchronizácia je
automatická. Zobrazenie kalendára si
môžete nastaviť podľa preferencií, a to
na rozpis, deň, 3 dni, týždeň alebo mesiac.
Nechýba ani možnosť vyhľadávania jed
notlivých udalostí a grafické znázornenie,
ktoré pridáva aplikácia automaticky. Páči
sa nám aj spolupráca s aplikáciami tretích
strán, ako je napr. kalendár v Apple (iOS)
zariadeniach.

KANCELÁRIA V MOBILE
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OFFICELENS

TEAMVIEWER

ONEDRIVE

Práca v teréne nie je vždy jednoduchá,
ale ak ste dobre vybavení (aplikáciami),
tak to pre vás nebude žiadny prob
lém. Napríklad skener so sebou určite
nosiť nebudete, aj keď by ste ho občas
potrebovali. Jednoduchým riešením je
skener v smartfóne. Jednou z možností
je dokument jednoducho odfotiť, ale
v tomto prípade nebudete mať k dispo
zícii toľko možností, ako aplikácia na to
určená. Dlhodobo používame výbornú
aplikáciu OfficeLens, ktorú využijete
na pokročilé skenovanie dokumentov,
vizitiek, fotografií alebo nástenky/tabu
le. Ak si budete takto skenovať vizitky
vašich kolegov a obchodných partnerov,
ušetríte miesto, papier a budete vyzerať
technologicky pokročilejšie.
OfficeLens pracuje s fotoaparátom
telefónu, pričom si skenované doku
menty automaticky orezáva, aby to vo
výsledku vyzeralo profesionálne. Ak
sa vám automatické orezanie nebude
pozdávať, rohy a celkovú veľkosť si
môžete prispôsobiť manuálne. Zoske
nované dokumenty si môžete ponechať
v aplikácii, presunúť do galérie alebo
zdieľať s inými aplikáciami, prípadne
vložiť priamo do emailu. OfficeLens
funguje skutočne dobre a ak využívate
váš smartfón ako pracovný nástroj,
táto aplikácia vám nesmie chýbať.
Upozorňujeme aj na technológiu ABBYY
FineReader, ktorá je špičkou v oblasti
rozpoznávania naskenovaných znakov.
Tá sa potom využíva v prípade aplikácie
ABBYY Business Card Reader.

Je pravdou, že nie vždy sa bez pracov
ného počítača zaobídeme a ak sme
mimo domova, resp. kancelárie, môže to
byť problém. Ten sa však dá pomerne
jednoducho vyriešiť a poslúži na to
rokmi overená aplikácia na vzdialené
ovládanie zariadení – TeamViewer. Túto
aplikáciu je potrebné mať v počítači,
a tiež v samotnom telefóne, cez ktorý
sa do počítača dostaneme. Prvý krok je
spustenie aplikácie na počítači a nasta
venie toho, aby sa po určitej dobe auto
maticky neuzamkol alebo neuspal, čo by
pripojenie prerušilo. Po spustení budete
mať k dispozícii prihlasovacie údaje,
ktoré zadáte do aplikácie TeamViewer
v smartfóne a následne ste vo vašom
počítači. Presne tak, ako by ste boli
pri ňom, iba v menšom prevedení, cez
displej vášho telefónu. Je to jednoduché
riešenie a aj samotné ovládanie ako
i stabilita sú bezproblémové. Ak budete
používať túto aplikáciu, váš počítač
bude vždy na dosah ruky odkiaľkoľ
vek, opäť vám stačí iba pripojenie na
internet.

Dát a súborov je vždy veľa a niekedy
sa všetky do smartfónu ani nezmestia,
resp. ich tam súrne nepotrebujeme mať.
Ak to takto vnímate aj vy, siahnite po
externom úložisku na internete, tzv.
cloude. V prvom rade je dobre vedieť, že
je to bezpečné a o svoje dáta a súbory
sa báť nemusíte. Také sú naše dlhoroč
né skúsenosti. OneDrive je cloudová
služba od spoločnosti Microsoft, ktorá
je do určitej kapacity zadarmo a ponúka
jednoduché a zrozumiteľné prostredie.
Po registrácii získate zadarmo 5 GB
priestoru, do ktorého si môžete nahrať
akékoľvek súbory a mať k nim prístup
odkiaľkoľvek – stačí vám prístup na
internet. Ak potrebujete priestoru viac,
je nutné si za to priplatiť.
Výhodou OneDrive je možnosť jedno
duchého zdieľania súborov so spolupra
covníkmi, rodinou, ale aj klientami. Ak
zdieľate súbory s cudzou osobou, môžete
jednotlivým súborom prideliť rôzne
právomoci, napr. iba na čítanie alebo aj
s možnosťou úprav. Ďalším benefitom je
možnosť nastavenia automatickej zálohy
fotogalérie vášho smartfónu, čím si všet
ky fotografie poistíte. Ak telefón stratíte,
je to škoda, ale vaše fotografie budete mať
stále dostupné. V tomto prípade musíme
spomenúť aj inteligentné vyhľadávanie
fotografií a súborov podľa kľúčových
slov. Ak zadáte slovo voda, aplikácia vám
zobrazí všetky fotografie, na ktorých sa
voda nachádza. Ak teda ešte cloud nepou
žívate, je čas začať. Verte nám.

VZDIALEN
Á
KOMUNIK
ÁCIA
S DOMÁCIM
/
PRACOVN
ÝM
POČÍTAČO
M
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Galaxy Note8
SPOJENIE VEĽKÉHO TELEFÓNU A PERA

N

a predstavení tohto
telefónu sme boli
priamo v New
Yorku a celkom sa oplatilo.
Boli sme totiž pri tom, ako
šéf mobilnej divízie tohto
gigantu garantoval, že
problém s vybuchujúcou
batériou v Note7 takto
pred rokom je definitívne
zažehnaný a najnovší
telefón bude fungovať bez
problémov. Note je pritom
zvláštny telefón – spája
totiž analógový a digitálny
svet a je charakteristický
práve svojím perom ozna
čeným ako S Pen. Note8 je
tak určený pre ľudí, ktorí
stále považujú za najrých
lejší spôsob zápisu svojich
poznámok pero. A takých
ľudí nie je málo ani dnes,
o čom svedčí obrovský
záujem o tento telefón.
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S Pen je
citlivejšie,
presnejšie
a odolné voči
vode

Dotykové pero
V Note8 si pritom môžete písať na
displej kedykoľvek, Note8 tak napr.
nemusí byť vôbec odblokovaný. To
je výborné – napr. vám niekto cez
mobil diktuje telefónne číslo. Vtedy
si dáte telefón na hlasitý hovor
a perom toto číslo zapisujete priamo
na displej telefónu. Môžete v tom
pokračovať a vaše rukou zapísa
né znaky sa dajú v Note8 priamo
premeniť na skutočné čísla a hneď
uložiť do telefónneho zoznamu. Aj
meno osoby si môžete zapísať po
mocou pera. A takýchto príkladov
nájdete veľa – Note8 napr. teraz
umožňuje uložiť animované ob
rázky a keď ich niekomu pošlete,
ten sa bude čudovať, ako ste
to urobili. Môžete tak svojim
správam dodať emócie, čo sa
v súčasnosti oceňuje.
A najlepšie na tom je to, že
pero je súčasťou samotného

SAMSUNG GALAXY NOTE8

ONDREJ MACKO

telefónu, do ktorého sa dá
spoľahlivo uschovať. A telefón
vás aj upozorní na to, ak si
pero niekde zabudnete. Pero je
pritom vybavené jemným hro
tom a pri písaní sa zohľadňuje
aj sila prítlaku.

Telefón zrodený
pre veľké veci
Note8 je telefón pre väčšie ruky,
uhlopriečka jeho displeja má
totiž až 6,3 palca. Displej má
obe hrany zakrivené, čo vyzerá
veľmi efektne. Je to tzv. neko
nečný displej, ktorý je známy
už z telefónu Galaxy S8, je to
typ Super AMOLED Quad HD+,
čo znamená výborné farby
a vysoké rozlíšenie. Pomer jeho
strán je zhruba 2 : 1, a to zname
ná, že je užší a dlhší ako väčšina
konkurenčných telefónov.
V skutočnosti však telefó
nov s takto veľkým displejom
nie je veľa, napočítate ich na
prstoch jednej ruky. Veľký
displej je dobrý hlavne na to,
že na ňom vidíte viac a menej
potom napr. listujete alebo
posúvate webové stránky.
Poskytuje viac priestoru pre
sledovanie, čítanie a kreslenie.
Funkcia Always On Display
pritom zobrazuje dôležité
informácie neustále, aj keď
je displej vypnutý – napr. tak
vždy vidíte aktuálny čas, prija
té správy alebo maily. To je na
nezaplatenie, aj keď to mierne
spotrebováva batériu. Tá inak
vydrží tak na deň prevádzky
a má kapacitu 3300 mAh.

Softvérové vylepšenia
Veľký displej sa dá veľmi dobre
využiť aj na to, že máte na jednej
obrazovke zobrazené dve
aplikácie. To dokáže aj novší
operačný systém Android, ale
v Samsungu idú na to trochu
inak. A treba povedať, že pre
myslenejšie. Veľmi často totiž
potrebujete naraz na obrazovke
dve aplikácie. Tak si v Note8 vy
tvoríte niečo ako dvojičku a tú si
„prilepíte“ na špeciálny panel na
hrane zakriveného displeja. Na
jeden dotyk sa potom otvoria
dve aplikácie, v ktorých môžete
začať hneď pracovať. Príkladom

Dva fotoaparáty
s rozlíšením
12 Mpx a optickou
stabilizáciou

je napr. prehrávač videí You
Tube a internetový prehliadač
Chrome. V hornej časti displeja
potom sledujete videá a v spod
nej časti si môžete vyhľadávať
doplnkové informácie.
Ďalšou špecialitou využitia
pera je možnosť prekladu
celých viet z cudzích jazykov.
Perom si označíte celú vetu
a vo výsledku získate jej pre
klad, a to opäť celej vety. Táto
funkcia však zatiaľ nefunguje
pre preklad do slovenčiny.
Dajú sa ale konvertovať merné
jednotky a cudzie meny.

Dva fotoaparáty
Note8 prichádza s výrazným
hardvérovým vylepšením. Je
to dvojitý fotoaparát, Note8
má totiž dva fotoaparáty
s rozlíšením 12 Mpx a oba sú
s optickou stabilizáciou. Jeden
je so širokým uhlom záberu
a fotí scénu zhruba tak, ako

je to bežné u iných telefónov.
Druhý fotoaparát je iný – je
to teleobjektív a dokáže sa na
fotený objekt pozrieť pekne
zblízka. Pri fotení si potom mô
žete vybrať, ktorým fotoapará
tom budete fotiť. Alebo môžete
v jednom okamihu fotiť oboma
a vo výsledku potom získať dva
súbory z každého fotoaparátu.
To je unikátna vlastnosť. Tiež
sa takto dá dosiahnuť tzv.
bokeh efekt, pri ktorom máte
zaostrené popredie a rozostreté
pozadie scény. Takéto fotky
vždy vyzerajú dobre. Predný
fotoaparát má rozlíšenie 8 Mpx.
Z hľadiska procesora je tu
najnovšia technológia, k tomu
6 GB RAM a 64 GB priestoru
pre používateľa. Tento sa dá
rozširovať pomocou microSD
karty. Prepojovací port je
USB-C a Samsung tiež zachoval
3,5 mm jack port. Môžete tak
použiť akékoľvek slúchadlá.
Tento telefón inak odoláva

vode aj prachu a umožňuje aj
bezdrôtové nabíjanie. Môžete
tiež písať na mokrý displej
a namočiť sa môže aj dotykové
pero alebo priestor, kam sa do
telefónu pero vkladá.
Pokiaľ ste si objednali
tento telefón v predobjednávke,
dostali ste k nemu ako darček
aj dokovaciu stanicu Samsung DeX. Tá vám umožňuje
exkluzívne využiť váš telefón
ako počítač. Teda si k telefónu
pripojíte klávesnicu, myš a tiež
monitor s HDMI pripojením
a môžete pracovať skoro
ako na počítači s operačným
systémom Windows. Vylepšenie sa teraz týka virtuálnych
konferencií, ktoré môžete s DeX
realizovať, pričom na monitore
máte súčasne zobrazené napr.
vaše podklady k prezentácii.
Celkovo je to telefón, ktorý
je stvorený pre ľudí oceňu
júcich pero a veľký displej.
Výrobca pridal na funkciách,
novinkou je dvojitý fotoaparát
a tiež sa mierne zmenila pozí
cia snímača pre odtlačok prsta.
Teraz by sa nemalo stávať, že
namiesto na tento snímač dáte
pri odblokovaní telefónu prst
na objektív fotoaparátu. Note8
môžete odblokovať aj zadaním
PIN-u, vzorom, rozpoznaním
tváre alebo očnej dúhovky.
Základná cena tohto telefó
nu je 999 €, Telekom ho ponúka
v rôznych cenách k svojim
programom. n

Dokovacia
stanica, ktorá
umožní telefón
používať ako
počítač
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BANKA V MOBILE

Banky v mobile
Dnes je už doba taká – banky sa naozaj sťahujú do
našich mobilov. Funguje to tak, že šeky a faktúry
zaplatíte priamo z mobilu a na to, že budete chodiť do
kamennej banky si ani len nespomeniete. Pomocou
mobil bankingu máte zároveň prehľad o stave vašich
účtov a tiež si poradíte s cestovným poistením.
Poradíte si aj s tým, ak chcete požiadať o úver alebo
vám pomôže pri vašom sporení. No a najnovšia
novinka – do mobilného bankovníctva sa jednoducho
prihlásite aj pomocou odtlačku prsta.

ONDREJ MACKO

Vylepšenia
mobilnej
aplikácie ČSOB
SmartBanking



Aktualizácia tejto mobilnej apli
kácie prináša zaujímavé funkcie
určené hlavne na urýchlenie
práce a zvýšenie komfortu.
Táto aplikácia je samozrejme
zadarmo a určená je pre iOS ako
i Android smartfóny.

Prevod údajov
cez Skener faktúr
ČSOB SmartBanking sa od
začiatku zameriaval aj na to, ako
čo najviac zjednodušiť prenos
údajov z papierovej faktúry do
prostredia smartfónu. Preto sa
v minulosti objavil IBAN skener,
pomocou ktorého cez optické
rozpoznávanie znakov načítate
znaky z IBAN kódu. Samo
zrejme, je tu čítačka QR kódu
a v tejto aktualizácii sa objavila
novinka – skener faktúr, ktorý
reaguje na dnešnú situáciu, keď
dostávate faktúry do mailu vo
formáte PDF. Doteraz bolo treba
buď faktúru vytlačiť a z papiera
údaj naskenovať, alebo ho ručne
prepísať. Ani jedno ani druhé nie
je optimálne a ČSOB SmartBan
king už používa rozpoznanie
znakov priamo v PDF formáte.
Funguje to celkom jednodu
cho – otvoríte si mail s faktúrou
a následne aj faktúru. Následne
necháte poslať PDF súbor do
aplikácie ČSOB SmartBanking.
To vedie na prihlásenie sa do
SmartBankingu, pričom s výho
dou môžete použiť prihlásenie
sa cez odtlačok prsta, a to v iOS,
ale aj na vybraných Android
zariadeniach. Tým sa naštartuje
Skener faktúr, pričom vidíte
zvýraznené okienko, ktoré nas
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Takto presmerujete
faktúru v PDF do ČSOB
SmartBankingu

Takto je možné veľmi
rýchlo načítať z PDF
súboru všetky dôležité
údaje pre platbu

Takto si vyberiete online
spotrebný úver

Pri požiadaní
o spotrebný úver sa
vyjadrujete k niektorým
skutočnostiam

lejší spôsob ako ju zaplatiť.
Riešenie je rýchle, jednodu
ché a bezpečné. Vyhnete sa
preklepom a toto riešenie aj
šetrí životné prostredie.
Ak PDF faktúra obsahuje
QR kód, všetky údaje z neho
sa automaticky prenesú do
platobného príkazu, ktorý
stačí už iba potvrdiť PIN-om.

Následne akceptujete
podmienky, vyjadríte sa
k niektorým skutočnostiam,
podpíšete sa PIN-om a vaša
žiadosť postupuje na spraco
vanie. Svoje financie môžete
mať pri tomto online spôsobe
k dispozícii ešte v ten istý
deň ako o ne požiadate. Zna
mená to, že celú žiadosť vy
bavíte bez návštevy pobočky
a bez podpisovania zmluvnej
dokumentácie prostredníc
tvom kuriéra.

Spotrebný úver
už aj online

Takto si vyberáte parametre poistenia a hneď aj vidíte výslednú
cenu za poistenie

merujete na príslušný údaj –
číslo účtu, variabilný symbol
a sumu. Všetky naskenované
údaje si môžete ľahko skon
trolovať a prípadne zmeniť.
V našom teste pri piatich
faktúrach boli všetky údaje
načítané správne. Musíte sa
trochu naučiť manipulovať

s dokumentom, ale je to
jednoduché.
Po skontrolovaní potom
zadáte príkaz na platbu,
podpíšete sa pomocou
PIN-u a platba už len čaká
na realizáciu. V prípade, že
dostanete faktúru v PDF
mailom, je to určite najrých

Nie je to však jediná novinka,
ktorú nájdu používatelia
v mobilnej aplikácii ČSOB
SmartBanking. Po novom
si klienti môžu jednoducho
a rýchlo vybaviť už aj spot
rebný úver. Stačí si vybrať
položku Moje produkty a cel
kom dole je možnosť Ponuka
pre vás. Hneď prvou ponukou
je potom spotrebný úver, kde
si vyplníte sumu, určíte dobu
splatnosti, vyberiete si typ
poistenia, dátum čerpania
ako aj deň splátky. Na prvý
pohľad potom vidíte, aká
bude mesačná splátka, koľko
je ročná úroková sadzba, ale
aj RPMN, aký je spracova
teľský poplatok, mesačné
poistenie a celková suma.

Prevody aj cez
víkendy a sviatky
Neraz sa stáva, že počas
víkendu alebo sviatku
potrebujete hotovosť, ktorú
však nemáte k dispozícii
na vašom bežnom účte.
A práve to rieši ďalšia
novinka v ČSOB Smart
Banking. V aktuálnej verzii
tejto mobilnej aplikácie si
môžete previesť finančné
prostriedky zo sporiaceho
účtu či kreditnej karty aj
počas tzv. nebankového
dňa – teda cez víkend
alebo cez štátny sviatok.
Jednoducho si pošlete pro
striedky na svoj bežný účet
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a hneď ich máte na účte.
Doposiaľ totiž platilo, že ak
ste zadali príkaz na prevod
počas víkendov a sviatkov,
peniaze ste mali k dispozícii
až v najbližší bankový deň.
Vďaka najnovšej aktuali
zácii ich máte k dispozícii
ihneď.

Cestovné poistenie
platné už o 3 hodiny
Zabúdate na cestovné
poistenie? To by ste nemali,
lebo vás to môže vyjsť
poriadne draho. Nová
verzia ČSOB SmartBanking
umožňuje veľmi pohodl
né a rýchle uzatvorenie
cestovného poistenia. Stačí
si len vybrať región (buď
Európa + Turecko, Kanár
ske ostrovy, Egypt, Izrael,
Tunis a Maroko alebo celý
svet), určiť počet osôb
a ich vek, zadať dátumy
trvania poistenia, oznámiť
spôsob dopravy a vybrať si
balíky poistenia (optimálny
alebo prémiový). Okamžite
vidíte aj výslednú cenu za
poistenie.
V celkovom hodnotení
je ČSOB SmartBanking po
aktualizácii veľmi rýchly
nástroj na to, ako zaplatiť
faktúry v PDF formáte,
dohodnúť si poistenie,
previesť vlastné prostried
ky na bežný účet aj počas
nebankových dní a tiež
požiadať o spotrebný úver
priamo z telefónu.
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VÚB Mobil
Banking

VÚB Mobil Banking je apliká
cia, na ktorú si veľmi rýchlo
zvyknete. VÚB Banka na nej
intenzívne pracuje a počas
leta opäť vydala novú verziu.
V tomto prípade nejde len
o nejaké rýchle uvoľňovanie
noviniek, ale o skutočne
prínosné funkcie pre použí
vateľa.

Prihlasovanie
už aj cez odtlačok
prsta
Možnosť prihlásiť sa do
mobilného bankovníctva
tejto banky odtlačkom
prsta je podľa nás naj
významnejšou novinkou.
A funguje spoľahlivo. Stačí
ísť do nastavení, tam zvoliť
túto možnosť a zadať váš
aktuálny PIN k aplikácii.
Tiež sa nám páčila možnosť
automatického prihlasova
nia. To znamená, že hneď po
zapnutí aplikácie sa zobrazí
výzva na autorizáciu od
tlačkom. Výborné, konečne
nemusíme na 5,5“ displeji
ťukať na žiadne tlačidlo
uprostred obrazovky. Všet
ko je doslova poruke.
Noviniek je však viac.
Priamo v aplikácii máte
teraz aj menovú kalkulačku,
podrobnejšie personalizo
vanú domovskú stránku cez
vlastné nastavenia rýchleho
prístupu, mapu pobočiek
alebo napríklad možnosť
zmeniť PIN priamo v apli
kácii. V prípade, že často
prevádzate peniaze, teraz
si môžete označiť vašich
platobných partnerov ako
obľúbených.
Po zásadnej aktualizá
cii aplikácie vo februári
tak prichádza ďalší krok
k uľahčeniu správy osobných
financií a používateľ má
viac možností prispôsobiť si
aplikáciu svojim najčastejšie
používaným činnostiam.

Takto sa prihlasujete teraz
do VÚB Mobil Banking aj cez
odtlačok prsta

Detailné
prispôsobenie
a pomocné funkcie
Nastavenia sú ešte osobnejšie,
na prihlasovacej a domovskej
stránke pribudol widget
v podobe blesku pre Rýchly
prístup k vybraným piatim
funkciám. Na Domovskej
stránke si možno vybrať, čo
bude viditeľné medzi štyrmi
zobrazovanými produktami
a tiež si zvoliť horizontálne
alebo vertikálne zobrazova
nie, či ľubovoľné nastavenie
ďalších vybraných funkcií.
Podobne sa zaviedli Rýchle
platby na odoslanie peňazí
z účtu platobným partnerom,
môžu byť dostupné priamo
po prihlásení.
Či už pri cestovaní alebo pri
nákupoch na zahraničných
e-shopoch sa zíde aj nová Me
nová kalkulačka. Informuje
o kurzovom lístku vybraných
mien a súčasne prepočítava
sumy. Bez problémov si tak
možno overiť, koľko českých
korún, maďarských forintov,
britských libier alebo ame
rických dolárov sa dá získať
napríklad za 100 eur.
Pribudli tiež prehľadné in
formácie s Mapou pobočiek,
(mapa, vyhľadávanie, detaily

Takto si pohodlne
vyberiete rýchle odkazy
priamo v aplikácii

o pobočke) pričom používa
teľ dostane aj praktické in
formácie o vzdialenosti k po
bočke/bankomatu a rovnako
si možno dať zobraziť cestu
k cieľu. Vyberať si možno
v sieti bankomatov a v sieti
pobočiek. Aktuálny balík
úprav tak dopĺňa už staršie
funkcie, ktoré umožňovali
personalizácie ako napríklad
voliť si názvy účtov a kariet.

Kto používa mobilné
bankovníctvo?
Mobil banking zatiaľ využíva
približne 20 % klientov VÚB,
ale záujem rastie, počas tohto
roka sa ich počet zdvojnáso
bil. Najčastejšie ide o ľudí vo
veku medzi 30 až 40 rokmi,
najaktívnejší sú však mladí
ľudia vo veku od 20 do 30 ro
kov. Priemerne sa používateľ
do aplikácie prihlási 15-krát
mesačne a výška priemernej
platby dosahuje 300 eur.
Podľa prieskumov až 80 %
používateľov využíva apliká
ciu nepretržite.
Aplikácia VÚB Mobil Ban
king je určená pre používate
ľov internetbankingu, ako aj
nováčikov v elektronickom
svete správy peňazí bez ohľa
du na pohlavie, vek, prácu
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Tatra banka
a jej MaFIN

Mobilné bankovníctvo od Tatra banky
obsahuje všetko podstatné na realizáciu
každodenných operácií. Jej špecialitou je však
položka MaFIN. Aj keď to znie ako maškrta,
v skutočnosti ide o manažment financií. Práve
táto časť je v najnovšej verzii mobilného
bankovníctva od Tatra banky vylepšená a po
zreli sme sa na detaily vylepšení v Spending
reporte. Práve táto časť vám pritom pomôže
k tomu, aby ste si našetrili zdroje na splnenie
svojich snov.

Manažment financií
Menová kalkulačka vám
pri cestách dobre poslúži

alebo región, kde žijú. Inštaluje
sa do mobilu jednoducho v troch
krokoch v priebehu pár minút
(treba mať sprístupnený inter
netbanking). Aplikácia je dostupná
pre mobilné telefóny s operačným
systémom Android 4.1+, iOS 9+.
Mobil musí mať dátové pripojenie.
Možno ju pritom nainštalovať na
viac zariadení (pre každú aplikáciu
sa volí mobilný PIN).

Ďalšie novinky
Aplikácia prináša novinky aj pre
už dlhšie fungujúce najobľúbenej
šie položky:
• Rýchly zostatok dostupný
klientovi aj bez prihlásenia
do aplikácie si možno teraz
upraviť. Klient má na výber, či
chce vidieť celkový zostatok
alebo len vlastné prostriedky
(bez povoleného prečerpania).
Platí to aj pre prehľad účtov na
domovskej stránke, zadávanie
platieb a pre koláčový graf na
domovskej stránke.
• Funkcia Scan & Pay zjednodušu
júca platenie účtov bez potreby
zapisovania dlhých IBAN čísel
priamo načítaním alebo ske
novaním (QR kód, čiarový kód,
IBAN). Na uľahčenie zaslania
IBAN čísla účtu známemu sa
rozširuje možnosť kopírovať
IBAN aj z ďalších obrazoviek

Mapu pobočiek si teraz
môžete nájsť priamo vo
VÚB Mobil Banking

(detail účtu, detailné info k účtu).
Rovnako si môžete skopírovať
aj číslo účtu príjemcu z detailu
transakcie.
• Zmena Mobilného PIN-u sa dá
realizovať jednoduchšie, už sa
nemusí deaktivovať a nanovo
aktivovať aplikácia.
• Ešte praktickejšie sú obsluhova
ní Obľúbení platobní partneri,
klient si v mobile zaradí vybra
ných príjemcov do obľúbených
a bude mať ich účty na začiatku
zoznamu.
Sumár najvýznamnejších
noviniek v aplikácii VÚB Mobil
Banking:
• Prihlasovanie pomocou odtlač
ku prsta pre všetky Android mo
bily (vybavené službou Android
Smart Lock) od verzie 6. 0.
• Skratky k obľúbeným funkciám
Rýchly prístup (možno vybrať 5
položiek)
• Personalizácia Domovskej
stránky (4 položky), možnosť
zvoliť si ďalšie funkcie pod
zoznam 5 posledných transakcií
• Rýchle platby / widget
• Menová kalkulačka
• Mapa pobočiek
• Jednoduchá zmena Mobilného
PIN-u
• Obľúbení platobní partneri
• Upgrade schránky pre doručené
správy

MaFIN poskytuje pohľad na používateľo
ve financie z pohľadu minulosti vo forme
Spending reportu, kde má prehľad o svojich
výdavkoch. Ďalší modul v MaFINe – Majetok
a záväzky – potom obsahuje prehľad aktuál
nych majetkov a záväzkov. Tu sa nachádzajú
aj úvery a depozitá. Poslednou funkcionalitou
v prípade MaFIN sú Ciele. Tu si nastavíte
svoje ciele do budúcnosti, ktoré vám mobilné
bankovníctvo od Tatra banky pomôže splniť.
Máte pritom detailný prehľad o tom, ako plní
te jednotlivé ciele.

Spending report a kategorizácia
Spending report má podobu koláčového grafu
a názorne poskytuje prehľad o vašich výdav
koch. Zároveň ich automaticky kategorizuje
do prehľadných kategórií. Ak miniete napr.
z kreditnej karty viac ako ste si naplánovali,
Spending report vám to hneď ukáže a názorne
signalizuje prekročený rozpočet. Po novom
si môžu klienti transakcie rozdeliť. Napr. pri
výbere väčšej hotovosti z bankomatu, ktorú
minie na rôzne účely. Práve túto sumu si môže
používateľ rozdeliť. Napr. v prípade 30-eu
rového výberu z banky určeného na prepis
auta sa dá teraz výdavok rozdeliť na 20 eur
na poplatok za skutočný prepis auta a 10 eur
sme mohli minúť napr. na obed. Teraz si tak
môžete viesť presnú evidenciu, na čo naozaj
míňate a kam vaše peniaze smerujú.
Všetky transakcie si teraz môžu klienti zo
radiť od najvyššej po najmenšiu, čo prispieva
k lepšej orientácii. Zároveň sa dajú transakcie
presúvať do iných kategórií. Ak napr. systém
nezaradí niektorú kategóriu správne, dá sa
manuálne presunúť, a to buď ako jedna tran
sakcia alebo skupinovo.
V prípade Spending reportu sa dajú vý
davky sledovať v dlhodobom meradle, napr.
na kvartálnej báze alebo za nami zvolené
obdobie. Tento pohľad sa dá ďalej zacieliť na
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vybranú kategóriu. Dá sa
tak udržať prehľad o tom,
na čo človek míňa a lepšie
potom nastaviť rozpočet.
V časti Majetok a zá
väzky vidíme v grafickej
podobe prehľad o majet
koch a na druhej strane
aj záväzkoch. Napr. ak je
v majetku byt, môže byť
k nemu priradená aj hy
potéka. Teraz sa teda dajú
lepšie sledovať financie,
ktoré sú na jednej strane
majetkom, ale zároveň sú
aj výdavkom. Nové mo
bilné bankovníctvo vám
tieto financie zobrazuje
v prehľadnej podobe.

Plnenie cieľov
Do mobilného ban
kovníctva od Tatra ban
ky môžete teraz zaradiť
aj produkty iných bánk
a rovnako aj hotovosť,
ku ktorej ste sa nejako
dostali. To znamená že
mobilné bankovníctvo
teraz dokáže pokryť úplne
celý majetok používateľa.
Funkcionalita Ciele
umožňuje napr. systema
ticky si nasporiť na auto.
Pričom určujete cieľovú
sumu a tiež termín, kedy
má byť táto suma naspore
ná. K Cieľu sa potom prira

ďujú produkty Tatra banky
alebo produkty iných
bánk či hotovosť a určuje
sa čiastka, ktorá sa bude
mesačne sporiť na tento
cieľ. Pokiaľ nie je dostatok
zdrojov, je možné kontak
tovať službu Dialóg, ktorá
poskytne ďalšie možnosti.
Plnenie cieľa je možné opäť
prehľadne sledovať.

Na to, aby mal
používateľ všetky ciele
alebo aj výdavky či ma
jetok a záväzky hneď na
očiach, je možné prispô
sobiť úvodnú obrazovku
mobilného bankovníctva.
Tak ako? Presvedčili
sme vás? Verte nám,
mobilné bankovníctvo
sa používať naozaj oplatí
a ak k nemu budete
pristupovať rozumne,
nemusíte sa obávať neja
kého nebezpečia. Mobilné
bankovníctvo tak používa
čoraz viac ľudí.

Spending Report s koláčovým grafom vašich výdavkov

Jednotlivé kategórie sa teraz dajú sledovať aj dlhodobo

Takto sledujete, ako sa plnia vaše ciele

Úprava domovskej stránky mobilného bankovníctva
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APLIKÁCIE SYNOLOGY / NAVITEL

MULTIMÉDIÁ A SÚBORY
V SIEŤOVOM DISKU

MICHAL REITER

NAVITEL
– NAVIGÁCIA
S PRIATEĽMI
ROZMÝŠĽATE, AKO MAŤ VŠETKY VAŠE FILMY A ĎALŠIE
MULTIMEDIÁLNE SÚBORY NA JEDNOM MIESTE?
NAVRHUJEME SIEŤOVÝ DISK SYNOLOGY. K NEMU TOTIŽ
NEPOTREBUJETE POČÍTAČ, VYSTAČÍTE SI LEN
SO SMARTFÓNOM ALEBO TABLETOM.
Takýto disk sa vám bude hodiť doma, kde vás je viac a každý si naň
bude chcieť kopírovať svoje veci alebo pozerať rôzne filmy. Dá sa to. Sta
čí mať tie správne aplikácie a každý si na disku nájde to svoje. Pokojne
aj všetci naraz a každý na svojom tablete alebo smartfóne. Aplikácií
k diskom Synology nájdete mnoho, my sme vybrali dve najlepšie.

DS PHOTO

DS FILE

Na pozeranie fotiek je tu špeci
álna aplikácia DS photo. Stačí sa
pripojiť k vášmu disku Synology
cez smartfón a môžete prechá
dzať všetkými fotogalériami.
Super vec na tom je, že túto
aplikáciu si môže nainštalovať
každý a kto bude mať prístup
k vášmu disku, môže pozerať
fotky. Galéria vyzerá podobne
ako tá štandardná vo vašom
smartfóne, no táto sa napojí
priamo na váš domáci disk. Fotky
sa dajú zobrazovať na časovej osi
a môžete k nim pridávať vlastné
značky. Napríklad „dovolen
ka“. Všetky fotky s rovnakou
značkou sa budú dať zobrazovať
naraz. To aj vtedy, keď ich máte
zatriedené v iných albumoch.
Fotografie môžete komentovať
spolu s ostatnými, ako keby ste
spolu chatovali.

Univerzálny správca súborov,
ktorý na smartfóne alebo tablete
zobrazí súbory na disku Synolo
gy. Môžete si pozerať dokumenty,
tabuľky alebo napríklad prezen
tácie v posteli aj bez počítača.
Dajú sa pozerať aj vtedy, keď
nie ste doma. To je na cestách
výborná vec. Už žiadne zabú
danie dôležitých dokumentov.
Aplikácia zobrazí kancelárske sú
bory Microsoft Office, obrázkové
súbory, videá aj hudbu. Všetky
súbory sa dajú preniesť do telefó
nu, aby ste s nimi mohli pracovať
aj bez pripojenia na internet ale
bo k sieťovému disku. Funguje to
aj naopak a zo smartfónu sa dajú
nahrávať súbory do sieťového
disku. DS file zobrazuje aj súbory
vo vašom zariadení, a tak máte
univerzálneho správcu súborov
priamo poruke.

NAVITEL predstavuje navigačnú apliká
ciu určenú pre automobily. Je mul
tiplatformová, dá sa prevádzkovať na
Androide, iOS zariadeniach, ale aj smart
fónoch s BlackBerry, Windows Phone/
Mobile a Tizen. Umožňuje 3D navigáciu
vrátane stavu dopravy v reálnom čase.
Navigačné mapy existujú pre Európu,
ale aj celé Rusko a Áziu.
My sme túto navigáciu vyskúša
li s mapami pre Slovensko a to na
Androide. Je to zaujímavé riešenie
s efektným dizajnom. Pri inštalácii si
stiahnete mapy, následne si môžete
vyhľadať aktuálnu polohu a zadať cieľ
cesty. Vidíte počet pripojených sateli
tov, kapacitu batérie,
navigovať sa môžete
buď s orientáciou
v smere jazdy,
alebo vždy na sever.
Pritom vidíte aj
dopravu v reál
nom čase a vaša
trasa sa prispôso
buje optimálnej
ceste. Zobrazené
sú aj dva najbližšie
navigačné povely,
maximálna povo
lená rýchlosť na
danom úseku a pod.
Navitel pripravuje
aj sezónne balíky
máp, napr. pred
letnou sezónou
a za zvýhodnenú
cenu ponúkal balík
„Adriatic“, kde je
napr. Chorvátsko,
Srbsko, Čierna hora,
ale aj iné štáty. Navitel
umožňuje tiež komunikáciu medzi jej
používateľmi, dajú sa zdieľať policajné
hliadky, ciele, posielať SMS, sledovať po
hyb priateľov a k dispozícii je predpoveď
počasia. Aplikácia upozorňuje na pevne
zabudované rýchlostné kamery.
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SONY XPERIA XZ PREMIUM

ROMAN KADLEC • ONDREJ MACKO

Sony
Xperia XZ
Premium
A SUPERSPOMALENÉ
VIDEÁ
XPERIA XZ PREMIUM
DOKÁŽE VYTVORIŤ
BEZKONKURENČNÉ
SUPERSPOMALENÉ VIDEÁ.

TELEFÓNY SONY
XPERIA MAJÚ SVOJ
ŠTÝL. JE LEN MÁLO
VÝROBCOV, KTORÍ SA
TAK PEVNE DRŽIA
SVOJHO DIZAJNU AKO
PRÁVE SONY. A MY SA
TOMU TEŠÍME – SONY
XPERIA XZ PREMIUM
SPOZNÁTE NA PRVÝ
POHĽAD. NIEKTORÝM
SÍCE VADIA ŠIROKÉ
RÁMIKY NA SPODNEJ
A VRCHNEJ STRANE,
ALE INÍ TENTO
TELEFÓN MILUJÚ.
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edným z hlavných
lákadiel novej Xperie
je 5,5-palcový 4K HDR
displej. Sony tvrdí, že do
smartfónu zakompono
valo technológie z jeho
televízorov Bravia a my
konštatujeme, že vizuálna
kvalita displeja je výborná.
Pri prehrávaní HDR videa
sa kvalite zobrazenia nevy
rovná žiaden iný smartfón
s LCD IPS panelom na trhu.
Spokojní sme boli aj s jeho
čitateľnosťou na dennom
svetle a priamom slnku.
Aby sme dobre rozumeli,
ako je to so 4K rozlíšením.
Väčšinu času beží displej
v režime Full HD a do
rozlíšenia 4K sa prepne iba
počas používania kompa
tibilných aplikácií, ako je

Album, Video, YouTube
alebo Amazon Prime Video.
Toto riešenie je výhodné na
to, aby bola výdrž batérie
čo najdlhšia.
Podporu technológie
HDR však chválime.
Aktuálne ju využijete pri
sledovaní služieb Netflix
a Amazon Video Prime.
Obsahu je zatiaľ pomenej,
ale Xperia XZ Premium má
aktuálne najlepšiu podporu
služieb medzi mobilnými
zariadeniami. HDR podpo
ruje aj systémový prehrá
vač, prínos technológie sme
tak videli pri prehrávaní
testovacích ukážok z rôz
nych filmov.

Natáčanie 960 fps
videí je zábava
O funkcii Super slow mo
tion sa v súvislosti s novou
Xperiou hovorí najčastejšie.
Vďaka nej totiž môžete
vytvoriť spomalené video,
ktoré sa zaznamenáva pri
960 fps v HD rozlíšení.
Sony preto zabudovalo
do senzora fotoaparátu aj
DRAM pamäť, kam sa dáta
dočasne ukladajú.
Nahrávanie Super slow
motion videa je skvelá
zábava a konštatujeme, že
výsledok dokáže byť naozaj
výborný. Používanie tohto
režimu však funguje inak
ako je to pri štandardnom
nahrávaní spomaleného
videa. Super slow motion

SONY XPERIA XZ PREMIUM

video takúto variabilitu
neponúka. V závislosti od
vybraného režimu sa v tomto
prípade nahráva klasické
video a keď chcete zazname
nať spomalenú časť, musíte
stlačiť špeciálne tlačidlo.
Následne sa zaznamená 0,2
sekundy pri 960 fps. Táto
krátka časť trvá vo výsled
nom videu pri prehrá
vaní cca 6 sekúnd. Pri
používaní Super slow
motion nahrávania
je teda extra dôležité
správne načasovanie
a hoci môžete v rámci
jedného videa použiť
túto funkciu viackrát,
po jej použití vždy treba
2 až 3 sekundy počkať,
aby ste ju mohli opäť
aktivovať.

Super slow motion je navy
še funkcia, ktorá je pomerne
citlivá na osvetlenie. Čím viac
svetla máte k dispozícii, tým
je výsledné video kvalitnejšie.
V šere si s ňou veľa zábavy
neužijete.
Bez ohľadu na tieto obme
dzenia, Xperia XZ Premium
dokáže vytvoriť bezkon

kurenčné superspomalené
videá. Funkcia je ideálna na
letné dovolenky, nakoľko
najlepšie vyniknú záznamy
dynamických činností, ako
je športovanie, skákanie,
behanie, špliechanie vody či
horenie ohňa. A hoci je dĺžka
jedného superspomaleného
úseku limitovaná, vo video

editore môžete spraviť kom
piláciu viacerých záberov
a takéto video bude určite
pútať pozornosť. S touto
funkciou sa naozaj dobre
zahráte.

PARAMETRE TELEFÓNU
Displej: 5,5 palca 4K HDR
Rozmery: 156 × 77 × 7,9 mm
Hmotnosť: 195 g
Procesor: Qualcomm Snapdragon 835
Pamäť: RAM / ROM - 4 GB / 64 GB
Batéria: 3230 mAh
Fotoaparát: 19 Mpx s funkciou Super slow motion video
pri 960 fps
Selfie: predný fotoaparát – 13 Mpx
OS: Android 7.1.1
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MOTO Z2 PLAY

MICHAL REITER
ONDREJ MACKO

2

Moto Z Play
VÝBORNÝ POMER VÝKON/CENA

GamePad je zatiaľ modul
s najvyššími
očakávaniami

TELEFÓN MOTO Z2 PLAY NA NÁS UROBIL VEĽMI DOBRÝ DOJEM.
UŽ OD PRVÉHO DOTYKU SA NÁM ZAPÁČIL PRE SVOJ ULTRA TENKÝ
DIZAJN, DOBRÚ VÝBAVU A PODPORU ROZŠIRUJÚCICH MODULOV
MOTO MODS. TO SÚ DOPLNKY, KTORÉ SI K TELEFÓNU
JEDNODUCHO PRIPOJÍTE A SÚ NAOZAJ PRAKTICKÉ.
Dizajn a hardvérová výbava
Telefón má kompletne kovové telo
a matnú povrchovú úpravu v tmavostrie
bornej farbe. Použitý materiál je hliník. Zo
zadnej strany opäť výraznejšie vyčnieva
fotoaparát. Je to však zámer výrobcu, jeho
kruhový lem totiž slúži aj na lepšie uchyte
nie magnetických modulov Moto Mods. Na
spodnej strane nájdete USB-C konektor
a vedľa neho je aj klasický audiokonektor.
Na hornej strane nájdete šachtu na dve
microSIM karty a k tomu navyše môžete
použiť aj pamäťovú kartu. Zadný fotoapa
rát má rozlíšenie 12 Mpx a predný 5 Mpx.
S fotografovaním cez zadný fotoaparát
sme boli veľmi spokojní.
Uhlopriečka jeho Super AMOLED Full HD
displeja je 5,5 palca a displej má zahnuté rohy
ako i ochranu sklom Gorilla Glass 3. Proceso
rovým základom telefónu je Snapdragon 626
a k tomu je tu 4 GB RAM, 64 GB pamäte pre
používateľa + rozšírenie cez microSD kartu.
Hmotnosť telefónu je 147 gramov.
Špeciálne sme ocenili spôsob zrezania
zaoblených bokov tohto telefónu. Je pritom
doslova potešenie držať v ruke tento model.
Nešmýka sa a jeho telo zdvihnuté objektí
vom má ešte jedno pozitívum – zo stola sa
tento telefón berie oveľa ľahšie, ako keby
bol úplne plochý.
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Softvérová
výbava

SoundBoost 2

Softvérovým zákla
dom telefónu je operač
ný Android 7. 1. 1 v čistej
forme. Jedinou nadstavbou sú
Moto Akcie, Obrazovka a Hlas. Najznámej
šie Moto Akcie šikovne rozširujú možnosti
ovládania telefónu. Vďaka tomu sa dá
zapnúť LED svetlo zatrasením telefónu
alebo fotoaparát jeho zakývaním v inom
smere. Nechýbajú ani základné veci ako
stíšenie zvonenia zodvihnutím telefónu zo
stola, zapnutie režimu Nerušiť otočením
telefónu displejom dole alebo zapnutie
funkcie Moto Obrazovka, keď sa k telefónu
priblížite. Moto Obrazovka okrem zobrazo
vania udalostí na displeji telefónu pridala
aj nočný režim (Nočná obrazovka). Môžete
ho aktivovať podľa budíka, v určenom čase
alebo automaticky pri východe a západe
slnka.

Doplnkové moduly MotoMods
Tieto moduly podstatným spôsobom
rozširujú vlastnosti tohto telefónu. Veľkou
výhodou je to, že sa ľahko nasadzujú, pričom
netreba vôbec vypínať telefón ani nič
inštalovať. Zaklapnete modul a môžete hneď

pracovať. Pritom môžete s telefónom Moto
Z2 Play použiť aj predtým uvedené moduly.
Novinkou medzi Moto Mods je repro
duktor s názvom JBL SoundBoost 2,
ktorý sa dá nabíjať samostatne
a prináša oproti minulej verzii aj
odolnosť voči postriekaniu vodou.
Má pritom špeciálny poťah, ktorý
zabraňuje premočeniu vodou.
Jeho cena je 99 eur.
Ďalším novým doplnkom je
Moto Style Shell, ktorý prináša do
(celokovového!) telefónu bezdrôtové
nabíjanie. Jeho cena je 45 eur.
V prípade powerbanky Moto Turbo
Power Pack sme zatiaľ nenašli lepšie
riešenie, ako jednoducho pripojiť k telefónu
záložnú batériu. Modul priložíte na zadnú
stranu a pripevní sa magneticky cez súpra
vu konektorov. Žiadne káble, telefón sa dá
hneď vložiť do vrecka a nič vám nezavadzia.
Powerbanka Moto TurboPower má kapaci
tu 3490 mAh a cena tohto modulu je 65 eur.
Nabíjačka Moto Power Pack je tenšia, má
kapacitu 2220 mAh a cenu 49 eur.
Špeciálnym modulom je Gamepad,
ktorý sa bude predávať za 89 eur. Ten
premení Mote Z2 Play na skutočný herný
nástroj, pričom máte aj skutočne hardvé
rové prvky na ovládanie hry. Pre Gamepad
vytvárajú herné štúdiá špeciálne hry, už
dnes si na ňom zahráte viac ako 180 hier.
Celkovo je Moto Z2 Play telefón, ktorý sa
veľmi dobre drží v ruke a jeho funkcie sa
dajú modulmi prispôsobovať. Má slušné
parametre a veľmi dobrý fotoaparát.
A k tomu veľmi dobrú cenu.
Cena: 449 EUR
Zapožičal: Lenovo

PREHRÁVANIE HUDBY

Takto sa dnes
prehráva hudba

STREAMO
VANIE
HUDBY JE
EKONOMIC
KY
VÝHODNE
JŠIE AKO
JU KUPOV
AŤ

MICHAL REITER

PREHRÁVANIE HUDBY
V IZBE ALEBO OBÝVAČKE
NEMUSÍ NUTNE
ZNAMENAŤ MNOŽSTVO
KÁBLOV. REPRODUKTORY
BOSE SOUNDTOUCH 10
PREHRÁVAJÚ HUDBU CEZ
BLUETOOTH ALEBO WI-FI.
NO AK POTREBUJETE,
STÁLE SA DÁ POUŽIŤ
3,5 MM AUDIOKÁBEL.
ŠPECIALITA JE VŠAK
MOŽNOSŤ OVLÁDANIA
REPRODUKTORA CEZ
TELEFÓN.
Hudba vzduchom

K reproduktoru Bose Sound
Touch 10 sa pripojíte cez
počítač, napríklad aplikáciou
Spotify alebo cez smartfón
či tablet. Všetko sa ovláda
z telefónu alebo priamo na re
produktore. Keď si ho po čase
nastavíte presne podľa seba,
telefón už nebudete vôbec
potrebovať. Reproduktor stačí
rozbaliť a pripojiť do elektriny.
Nemá vlastnú batériu, takže
ho treba stále napájať. Keďže
podporuje Wi-Fi, batéria by
sa rýchlo vybíjala, a tak je
pripojenie do elektrickej siete
praktickejšie.
Chcete si hudbu vyskúšať
čo najskôr? Stačí aktivovať
Bluetooth a pripojiť si ho
priamo k telefónu. Lepšie ale
bude stiahnuť si aplikáciu Bose
SoundTouch z Google Play ale
bo App Store. Tá potom pomôže
reproduktor pripojiť na domá
cu Wi-Fi sieť. Každé zariadenie
nájde tento reproduktor, a tak
si hudbu bude môcť pustiť
každý v domácnosti.

Aplikácia ale prináša viac
ako len bezdrôtové pripojenie.
Napríklad nastavenie Spotify,
Deezer alebo Pandora, iTunes,
TuneIn prípadne interneto
vých rádií. Reproduktor sa
dá dokonca nastaviť tak, aby
prehrával vašu hudbu zo sie
ťového disku. Asi len málokto
z nás chce riešenie, ktoré
by musel stále nastavovať.
Výrobca na to myslel a máme
tu možnosť nastaviť si až šesť
predvolieb, priamo na repro
duktore. Sú tu na to tlačidlá

a keď reproduktor prehráva
vaše obľúbené rádio, stačí len
podržať požadované tlačidlo
dlhšie a internetové rádio si
zapamätá.
Aplikácia SoundTouch
dokáže ale ešte niečo navy
še. Keď si kúpite dva takéto
reproduktory, dajú sa spojiť do
stereo režimu. Dá sa ale spra
viť aj iné prepojenie, a to tzv.
multi-room. Vďaka nemu sa dá
z tejto aplikácie ovládať až 10
reproduktorov. Tie môžu byť
v rôznych miestnostiach, stačí

Možnosti aplikácie Bose SoundTouch

aby boli pripojené na rovnakú
Wi-Fi sieť. Každý reproduktor
sa dá pomenovať, aby ste vede
li kam vlastne vybranú hudbu
púšťate. Najistejšie bude po
menovať ich podľa miestnosti,
kam ich dáte.
Reproduktor SoundTouch
sa ovláda cez tlačidlá na hornej
strane. Okrem 6 tlačidiel na
predvoľby je tu dvojica tlačidiel
hlasitosti, tlačidlo na vypnutie
a prepínač Bluetooth a AUX
pripojenia. Na prednom paneli
je vidieť, ktorý typ pripojenia
je použitý a či Wi-Fi funguje
správne. Miniatúrne LED diódy
v bielej farbe nijako nerušia, čo
oceníte hlavne v noci.

Ako to vlastne hrá?

Reproduktor od Bose je vždy
stávkou na istotu. Hodí sa pre
poslucháčov, ktorí nechcú oby
čajný prenosný reproduktor.
Jeho výhodou je v prvom rade
kvalitný zvuk a naozaj jedno
duché pripojenie. Produkujú
zvuk, za ktorý sa nebudete
hanbiť pred návštevou. Repro
duktor sa hodí aj ako ozvuče
nie filmov k TV. Samozrejme,
hudbu si vychutnáte so
silnými basmi, hoci je Sound
Touch mono reproduktor, má
špeciálne skonštruované telo
a výduchový tunel tak, aby
vynikali aj basy. No a keď si kú
pite dva reproduktory naraz,
získate skutočne vynikajúci
zvuk do veľkej obývačky.
Existuje v bielej a čiernej
farbe a k tomu dostanete
aj diaľkové ovládanie. Bose
SoundTouch 10 pritom raz
nastavíte a potom ho len pou
žívate. Je to riešenie s dobrým
zvukom pre každého, kto chce
reproduktor rozbaliť a bez
problémovo používať.
Cena: 230 EUR
Zapožičal: BaSys.sk
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TOMÁŠ BURANSKÝ

Jedlo je našou

é
r
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o
D
jedĎAlKo
A

každodennou
súčasťou a okrem
nevyhnutných živín
pre organizmus nám
poskytuje aj samotný
kulinársky zážitok.

AJ V
M
APLIKÁCIÁ

Preto navštevujeme
reštaurácie, alebo
si varíme doma. Nie
nadarmo sa tiež hovorí,
že láska ide cez žalúdok

VARENIE NIE JE
ŽIADNA VEDA,
TREBA TO LEN
SKÚSIŤ

A

k máte smartfón, potom sa do
sveta dobrých jedál môžete
pustiť s absolútnym odhodlaním.
Neexistuje nič, čo by ste nezvládli, od
výberu kvalitnej reštaurácie, objednáv
ky donášky jedla domov, či prehliadanie
dennej ponuky jedál až po zostavenie
vlastného menu pre rôzne príležitosti
a varenie vo vlastnej kuchyni.
V tomto všetkom vám dokážu
pomôcť aplikácie. Navyše, aj keď v sebe
necítite kulinárske nadanie, varenia sa
netreba báť. Je to o presnom dodržiava
ní receptu a správnom výbere surovín,
ktoré sú dnes už veľmi ľahko dostupné.
S aplikáciami, ktoré sme vybrali, by
ste to mali zvládnuť. A ak sa vám niečo
fakt nepodarí, nezúfajte. Ako sa hovorí,
cvičenie robí majstra. Napokon, stále
je tu možnosť objednať si donáškovú
službu, ktorá vám prinesie to, na čo
máte chuť.
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Náš výber aplikácií sme zamerali
komplexne na varenie pre začiatočníkov
aj pokročilých až po ľudí preferujúcich
skôr reštaurácie a zážitkovú gastro
nómiu. Každý svetový kuchár ako
napríklad Jamie Oliver, Nigella a Gordon
Ramsay majú svoje vlastné úspešné

a ak chcete svojich
blízkych potešiť, dobrým
jedlom zaručene nič
nepokazíte.

aplikácie, ktoré obsahujú množstvo
chutných receptov. Tieto však v našom
článku nenájdete, hoci ich odporúča
me vyskúšať. Ide o platené aplikácie
v angličtine. Do nášho výberu sme teda
zahrnuli radšej niečo jazykovo prístup
nejšie a z veľkej časti zadarmo.

VĎAKA
APLIKÁCIÁ
M SI
MÔŽETE V
YBRAŤ
SPRÁVNU
REŠTAURÁ
CIU

GASTRONOMICKÉ APLIKÁCIE

CHCEM SI VARIŤ SÁM

APETIT
– SEZÓNNE
RECEPTY
Ak sa chcete pustiť do
varenia a nikdy predtým
ste to nerobili, odpo
rúčame vám apliká
ciu Apetit – sezónne
recepty. Ide o aplikáciu
českého kulinárskeho
magazínu, ktorá obsahu
je až 600 receptov a nie
koľko video návodov,
ako si jedlá pripraviť.
Medzi receptami nájdete
aj klasické jedlá modifi
kované na modernejšiu
a zdravšiu kuchyňu.
Recepty sú rozdelené
podľa sezóny na jar, leto,
jeseň a zimu. Kým pri
jarných jedlách ide zväč
ša o ľahšie jedlá a šaláty,
v zime ide o mäsitejšie
jedlá. Toto členenie
oceníte, ak chcete variť
najmä zo sezónnych
surovín, aby ste sa čo
najviac vyhli dovážanej
zelenine a ovociu. Každý
recept obsahuje zoznam
ingrediencií, informácie
o čase prípravy a počte
porcií a podrobný po
stup prípravy. K receptu
si môžete pridať aj vlast
nú poznámku, vytvoriť
si nákupný zoznam či
priradiť recept medzi
obľúbené. Praktické je aj
fulltextové vyhľadáva
nie. Aplikácia obsahuje
recepty zadarmo a nie
ktoré zo skupín receptov
sú zvlášť spoplatnené.

KITCHEN
STORIES
Považujete sa za gurmá
na a kuchyňa je vašou
druhou obývačkou?
Potom by aplikácia Kit
chen Stories rozhodne
nemala chýbať vo va
šom mobile. Ide o krásne
spracovanú aplikáciu
s výbornými receptami
a video návodmi, kde
nájdete inšpiráciu na
každodenné varenie.
Avšak niektorých môže
odradiť jazyková barié
ra, pretože zatiaľ nie je
podporovaná slovenči
na, ani čeština. V apli
kácii nájdete prehľadné
delenie receptov podľa
rôznych skupín – na
príklad typu jedla, či je
vhodné na raňajky, obed,
večeru, alebo je kuracie
či obsahuje morské
plody a podobne. Pri
každom z receptov je zo
znam surovín, informá
cia o stupni náročnosti,
čase prípravy a počte
porcií. Keďže nejde
o obyčajný receptár, ale
skôr kulinársku sociálnu
sieť, pri receptoch často
nájdete súvisiace tipy
a nápady – napríklad pri
kukuricovom šaláte náj
dete aj video ako olúpať
kukuricu z klásku či ako
ju ugrilovať. To považu
jeme za veľmi užitočné.

VAŘENÍ.CZ
Túto aplikáciu odpo
rúčame z hľadiska
obsahu a aj jej dizajnu.
Je zadarmo a obsahu
je jednoduché recepty
na rôzne typy jedál,
ktoré sú kategorizo
vané podľa toho, či ide
o hlavný chod, polievku,
šalát, prílohu, dezert
a podobne. Recepty
pochádzajú z databá
zy servera Vareni.cz.
Nájdete medzi nimi aj
klasické jedlá, no na svo
je si prídu aj ľudia, ktorí
majú radi modernejšiu
kuchyňu. Každý recept
obsahuje hodnotenie,
základné informácie
o ingredienciách, fotku,
čas prípravy a postup.
Recept môžete zdieľať
alebo pridať medzi svoje
obľúbené.

MÁTE RAD
I
ZDRAVÉ JE
DLO?
POTOM SK
ÚSTE
APLIKÁCIU
FIT
RECEPTY
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RADŠEJ SA NAJEM
V REŠTAURÁCII

MY COOKBOOK

VIVINO

Dostali ste sa už do štádia,
že zbierate a tvoríte vlastné
recepty? Potom potrebujete
svoju kuchársku knihu. S apli
káciou My CookBook si vytvo
ríte svoju databázu receptov.
Recept si priamo zadáte do
aplikácie, alebo si ho prene
siete z internetu prostredníc
tvom odkazu a aplikácia si
ho sama stiahne a uloží. Čím
podrobnejšie recept vyplní
te, tým jednoduchšie v nich
budete môcť v budúcnosti
prehľadávať a filtrovať, preto
sa neoplatí šetriť časom. Zák
ladné menu aplikácie je v slo
venčine. Oceníte aj export
a import receptov a nákup
ných zoznamov. Vytvorené
recepty môžete ľahko zdieľať
so svojimi priateľmi, alebo
ich ďalej posielať
e-mailom.

K dobrému jedlu patrí aj niečo
dobré na pitie. Pre milovníkov
vína existuje medzinárodná
aplikácia s hodnotením vín
a pokiaľ práve vinárom nie ste
a plánujete nejakých k sebe
pozvať na večeru, potom vám
s výberom správnej fľaše
pomôže Vivino. Zvolíte si,
koľko ste ochotní zaplatiť za
fľašu, z akej lokality sveta by
mal byť pôvod vína. Vína sú
hodnotené nielen používa
teľmi, aplikácia zohľadňuje
aj získané medaily v rôznych
vinárskych súťažiach. Pri
výbere vína môžete aplikovať
filtre, dokonca medzi nimi
nájdete aj taký, ktorý zohľad
ňuje k akému jedlu chcete
víno podávať. Ak už doma
nejaké fľašky vína máte,
potom využijete EAN skener
a podľa databázy si overíte,
o aké víno ide a akú má
kvalitu.

SKÚSTE AJ
ALTERNATÍVNU
APLIKÁCIU
PAPPERPLATE, KTORÁ
PONÚKA AJ ROZHRANIE
NA WEBE
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ZOMATO

MENUČKA.SK

Zomato je prepracovaná
aplikácia, ktorá v sebe spája
prehľad o reštauráciách,
kaviarňach a ostatných
typoch gastronomických
podnikov. Pri prvom spustení
je nevyhnutná registrácia, no
použiť môžete aj vaše konto
Google či Facebook. Násled
ne vám aplikácia zobrazí na
základe vašej geografickej
polohy najbližšie reštaurácie
v okolí. Prehliadať si môžete
nielen ich denné menu, ale aj
bežný jedálny lístok, otváracie
hodiny a kontaktné infor
mácie. Dobre vám poslúži aj
používateľské hodnotenie. Pri
každej z reštaurácií si môžete
robiť vlastnú evidenciu, či
ste ju navštívili, ohodnotiť ju,
pridať fotku a vašu osobnú
skúsenosť. Tá potom pomôže
ďalším ľuďom v rozhodova
ní, či sa reštauráciu oplatí
navštíviť.

Ak sa v práci potrebujete
rýchlo rozhodnúť, do ktorej
reštaurácie skočíte na denné
menu, potom je pre vás najlep
šou voľbou aplikácia Menuč
ka.sk. Chválime jej jednodu
ché a intuitívne ovládanie
bez nutnosti registrácie. Po
spustení vás sprievodca naučí
aplikáciu ovládať, no skúsení
používatelia môžu tento krok
preskočiť. Úvodná obrazov
ka je zostavená z dennej
ponuky reštaurácií vo vašom
okolí. Pri každej reštaurácii si
môžete zobraziť aj týždenné
menu, informácie o podniku
a vzdialenosť. Výhodou je aj
možnosť navigácie, keď vás
aplikácia presmeruje na pešiu
navigáciu do Google Máp.
Reštaurácie si môžete pridať
aj medzi svoje obľúbené, aby
ste ich v budúcnosti rýchlo
našli. Vývojári mysleli aj na to,
že môžete pridať reštauráciu,
ktorá sa nenachádza v ich
databáze, čo môže byť užitoč
né, najmä ak ste majiteľom
niektorej z nich.

RADI SKÚŠATE
MEDZINÁRODNÉ KUCHYNE
ZA VÝHODNÉ CENY? POTOM
SKÚSTE APLIKÁCIE ZLAVADNA.
SK A ZLAVOMAT, KTORÉ
PONÚKAJÚ ZĽAVY NA
GASTRONOMICKÉ ZÁŽITKY

GASTRONOMICKÉ APLIKÁCIE

JEDLO SI NECHÁM
PRIVIEZŤ HOTOVÉ DOMOV
REŠTAURÁCIE
SME.SK
Pri výbere vhodnej reštau
rácie, kam sa ísť najesť, môže
dobre poslúžiť slovenský
gastronomický sprievodca
Reštaurácie Sme.sk. Apliká
cia čerpá z rovnomenného
webu, ktorý sa zaoberá zdru
žovaním informácií o gastro
nomických podnikoch a ich
hodnotení zákazníkmi.
Menu aplikácie je jednodu
ché a dizajn trošku zastaralý.
Obsahuje zoznam prevádzok,
ktorý je primárne zoradený
podľa aktuálnej vzdialenosti
prevádzok od vás. Filtrovať
a zoradiť podniky si však
môžete podľa vlastného
uváženia. Pri vybraných
podnikoch je zobrazené
denné menu, ale aj stály
jedálny lístok. V hodnotení si
môžete prezerať hodnotenia
používateľov a reštaurácie si
pridávať do obľúbených.

V ČECHÁCH ZASE
POUŽITE APLIKÁCIU
RESTU, KTORÁ HODNOTÍ
PODNIKY

STAFFINO
BISTRO.SK

Ak sa už v reštaurácii ocitne
te, môže sa stať, že ste mimo
riadne spokojní s prístupom
personálu a radi by ste o tom
dali vedieť nielen manažé
rovi prevádzky, ale rovno
všetkým jej návštevníkom.
Vyjadriť vašu spokojnosť do
kážete cez aplikáciu Staffino.
Tá vám podľa vašej aktuálnej
polohy ponúkne prevádzky
vo vašom okolí s veľkou
presnosťou. Vy si iba zvolíte
správnu prevádzku a ohod
notíte personál. Samozrejme
je možné zanechať aj nega
tívne hodnotenie či poslať
diskrétnu správu priamo
manažérovi prevádzky. Tre
ba podotknúť, že aplikácia
je relatívne stále novinkou
a preto sa obsah postupne
napĺňa. Prostredníctvom nej
získate prehľad v hodnotení
obsluhy či služieb a môžete
sa rozhodnúť, či vôbec stojí
za to reštauráciu navštíviť.

Ak práve nemáte náladu variť,
môžete si zvoliť donáškovú
službu. Známou slovenskou
aplikáciou na donášku je
Bistro.sk, ktoré funguje aj
na webe. Aplikácia v sebe
združuje množstvo reštaurácií,
ktoré ponúkajú donáškovú
službu. Medzi reštauráciami
viete selektovať prostred
níctvom rôznych filtrov, čo
zjednodušuje hľadanie. Priamo
cez aplikáciu môžete za jedlo aj
zaplatiť platobnou kartou. Ak
využívate donáškové služby
pravidelne, v takom prípade
sa na Bistro.sk zaregistrujte.
Registrácia so sebou prináša
program benefitov. Kredit,
ktorý zbierate môžete po istom
čase uplatniť pri objednávke
a získať tak zľavu z objednáva
ného jedla. Ešte predtým, ako
si jedlo začnete objednávať,
určite zadajte svoju presnú
lokalitu, uľahčí vám to výber
reštaurácií, ktoré doručujú
aj na adresu, kde sa aktuálne
nachádzate.

TESCO POTRAVINY DOMOV

Asi každý z nás sa stretol
s tým, že má chuť vyjesť celú
chladničku, no po otvorení
dvierok zistil, že zíva prázd
notou. Toto by tiež nemal byť
problém. Ak nepatríte k ľuďom,
ktorí majú potraviny hneď za
rohom, môžete si ich objednať
ku vašim dverám. Apliká
cia Tesco potraviny domov
obsahuje prehľadné členenie
všetkých základných druhov
potravín, ktoré patria medzi
najčastejšie nakupované. Stačí
si vytvoriť svoje vlastné konto
a nakupovať. Na prvú donášku
potravín máte zľavu 5 eur. Pri
nakupovaní môžete využívať
aj Tesco Club Card. Rozvoz
potravín funguje od 08.00 do
22.00 hodiny. Pri nakupovaní
vám tiež pomôže možnosť ulo
žiť si vybrané produkty medzi
obľúbené či čítačka čiarových
kódov. Za potraviny potom
zaplatíte priamo platobnou
kartou v aplikácii alebo až pri
doručení tovaru.

TOP APLIKÁCIE

39

Zariaďujeme
domácnosť
cez telefón

MICHAELA ŠUTKOVÁ

MAŤ VLASTNÉ BÝVANIE – TAK TOMU SA HOVORÍ
NIEČO! V DNEŠNEJ DOBE, KEĎ SUMY ZA BYTY
SIAHAJÚ DO VÝŠIN A CENY DOMOV RADŠEJ ANI
NEPOZERÁME, JE MAŤ VLASTNÚ STRECHU NAD
HLAVOU SKUTOČNÝ LUXUS. SAMOZREJME, TÉMU
HYPOTÉK, ÚVEROV A CELOŽIVOTNÉHO SPLÁCANIA SA
NERAZ ANI NEVYPLÁCA OTVÁRAŤ…

A

k však patríte k tým šťastlivcom, ktorí už svoje bývanie
majú, prípade ste medzi tými, ktorým kľúče od nového
domova práve čerstvo štrngajú vo vrecku a vašu myseľ
zamestnáva len vhodný výber kachličiek, správny tvar umý
vadla, ladiaci odtieň plávajúcej podlahy, presné rozmery skrine
alebo pohodlnosť postele či mäkkosť matraca, potom je výber
nasledujúcich aplikácií ušitý práve pre vás.
Aplikácie vás prevedú fázou úplných začiatkov, keď sedíte
a hľadíte na pôdorys vášho bytu, pomôžu vám pri plánovaní
a osádzaní vybavenia. Ukážu vám, ako dodať šmrnc jednot
livým izbám; keď budete mať všetkého plné zuby, trochu vás
zabavia a v prípade, že budete potrebovať pomocnú ruku zo
strany odborníka, poradia vám, kde a akým spôsobom ju nájsť.
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MAGICPLAN
VŠETKO ČO
POTREBUJETE NA
RYSU,
VYTVORENIE PÔDO
VO
ÁT
AR
JE FOTOAP
E
ÓN
TF
AR
VAŠOM SM

V prípade, že so zariaďovaním
svojho domova začínate doslova
od základov, zaručene vám príde
vhod aplikácia MagicPlan. Vďaka
nej si raz-dva vytvoríte pôdorys
akejkoľvek miestnosti vo vašom
dome alebo byte. Svojpomocne,
bez potreby akéhokoľvek merania
či premiestňovania nábytku. Bude
vám k tomu stačiť len váš smartfón
a v ňom integrovaný fotoaparát.
Aplikácia vás bude navigovať pro
stredníctvom stručných pokynov
a v prípade, že v anglickom jazyku
práve nevynikáte, presné kroky

ako postupovať, uvidíte v názornej
ukážke na displeji telefónu. Nie je
to naozaj nič zložité, len treba byť
precízny. Jednoduchým fotením ro
hov vybranej miestnosti dostanete
jej dokonalý pôdorys s presnými
rozmermi. Na správne fungovanie
aplikácie potrebujete gyroskop
alebo zariadenie podporujúce
funkciu Tango. Do vášho vytvore
ného pôdorysu môžete následne
pridávať objekty, ako sú okná, dve
re, vodovodné potrubia, schody, ale
aj základné vybavenie či nábytok.
Nakoniec si môžete svoj plán uložiť
a exportovať ho pre vlastné účely.
Rátajte s tým, že nie všetky funkcie
v aplikácii sú dostupné bezplatne.

HOME PLANNER FOR IKEA
Pri projektovaní vašej domácnosti vám pomôže aj nasledujúca apli
kácia. Home Planner for IKEA vás prevedie od kreslenia pôdorysu až
po samotné zariaďovanie interiéru, ba aj exteriéru. Najlepšie na tom
všetkom je fakt, že nábytok či iné doplnky, ktoré si v aplikácii vyberiete,
reálne nájdete k zakúpeniu v predaniach IKEA na Slovensku. Po tom,
čo jednotlivé kúsky rozmerovo sadnú do vášho načrtnutého plánu, si
môžete byť istí tým, že – či už je to kuchynská linka, rohová sedačka,
alebo obývačková stena – všetko vám presne zapadne na svoje miesto
aj v skutočnosti. Je len na vás, aký štýl si vyberiete a čo medzi sebou
skombinujete. Svoj výtvor si môžete zobraziť aj v 3D, prípadne si ho
môžete uložiť pre opätovné nahliadnutie. Tu však ide o spoplatne
nú funkciu (9,99 €). V opačnom prípade odporúčame uložiť si aspoň
obrázok obrazovky s vytvoreným projektom. Aplikácia vám okrem
iného pripraví zoznam (tzv. wishlist) všetkých IKEA výrobkov, ktoré
ste pri zariaďovaní vašej domácnosti snov použili. Týmto krokom vám
uľahčí konečné hľadanie, prípadné objednávanie či rovno nakupovanie
produktov na oficiálnej webovej stránke IKEA alebo priamo v predajni.

STAŇTE SA
NA CHVÍĽU
INTERIÉROVÝM
DIZAJNÉROM VAŠEJ
DOMÁCNOSTI
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IMAGEMETER –
PHOTO
MEASURE
Ak sa chcete počas zariaďovania
domácnosti vyhnúť prácnemu
kresleniu náčrtov vášho bytu
alebo nábytku, stiahnite si
aplikáciu ImageMeter. Tá vám
umožní všetko jednoducho
vyfotiť a potrebné rozmery k za
riadeniam dodatočne doplniť.
Aplikácia zároveň prichádza
s podporou pre Bluetooth zaria
denia na meranie vzdialenosti
za pomoci lasera, čím vám sa
motné meranie ešte viac uľahčí.
V opačnom prípade si poradíte
s bežným metrom, ale bude to
trvať dlhšie. Namerané dĺžky si
následne zaznačujete priamo do
vami vytvorenej snímky. Nechý
ba tu možnosť značenia uhlov,
plôch i ľubovoľných tvarov. Pre
ešte lepší prehľad si namera
né údaje môžete na fotografii
farebne odlíšiť, zároveň tu máte
dostatok priestoru pre všetky
vaše poznámky a myšlienky. Tie
si priamo zapisujete k jednotli
vým položkám a po ich uložení
sa k takto vyplneného návrhu
môžete kedykoľvek vrátiť.
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HOUZZ INTERIOR
DESIGN IDEAS

COLORSMART
BY BEHR

Ak hľadáte inšpiráciu, ako zaria
diť vaše hniezdočko, nemusíte
chodiť ďaleko. V aplikácii Houzz
nájdete bohatú databázu, ako
s nápadom a šmrncom pretvoriť
váš domov na dizajnérsky skvost.
Ak si predsa len nie ste istí, či by
sa ten alebo onen doplnok naozaj
hodil do vášho bytu, s Houzz si
ho môžete odskúšať nanečisto.
Celé to funguje na princípe
rozšírenej reality. Jednoducho si
produkt vyberiete z aktuálnej po
nuky v katalógu aplikácie a pro
stredníctvom fotoaparátu na
mobile si ho v reálnom čase „za
sadíte“ na vami vybrané miesto
vo vašej domácnosti. V prípade,
že by sa vám vybraný kúsok
zapáčil, jeho kúpu by ste mohli
zrealizovať takmer okamžite, ak
by ste sa nachádzali v Amerike
alebo Kanade. Žiaľ, produkty
z tejto aplikácie sa na Slovensko
nedovážajú, avšak ako názorná
ukážka toho, čo by ste si mohli do
izby zabezpečiť, je to výhodné. Ak
o správnosti výberu niektorého
z doplnkov do domácnosti stále
pochybujete, môžete požiadať
o radu samotných
dizajnérov. V prípade,
že by sa vám zišla
odborná pomoc zo
strany architektov,
záhradných dizajné
rov či špecialistov za
meraných na iné práce
okolo domu, môžete
ich vyhľadať pomocou
vašej lokalizácie. Tu už
so službami na Sloven
sku počítať môžete. Na
adresu ohľadom kvali
ty aplikácie Houzz sa
vyjadrili aj médiá ako
New York Times, ktoré
ju označili za najlepšiu
aplikáciu pre do
mácich majstrov,
prípadne CNN, ktorá ju ocenila
titulom „Wikipédia pre interiéro
vý a exteriérový dizajn“.

Lososová, cyklámenová, okrová, indigo…
Neviete sa rozhodnúť, akými farbami
vymaľujete svoj príbytok? Farebné
kombinácie by mali dokonale ladiť
nielen medzi sebou, ale zároveň by mali
byť oku lahodiace aj popri zariadení
a nábytku, ktorý už v miestnostiach
máte. ColorSmart prichádza so širokým
spektrom farieb, z ktorého je radosť
vyberať. Stačí, ak si zvolíte jeden farebný
odtieň a ostatné vám aplikácia dokom
binuje sama. Vyberáte si z možností či
preferujete studený odtieň navrhovanej
farebnej škály, alebo chcete skôr teplý.
Vybranú kombináciu farieb si nakoniec
môžete pozrieť priamo v akcii. V prípade,
že niekde uvidíte ideálnu farbu, ktorú
ste v ponuke aplikácie nenašli a vedeli
by ste si ju predstaviť na vašej stene,
vyfoťte ju. ColorSmart dokáže farby roz
poznávať aj z obrázkov a fotografií, ktoré
máte uložené v telefóne. Zaznamená ich
vo svojej škále farieb a následne k nim
doladí ďalšie vhodné (harmonické alebo
kontrastné) farebné odtiene.

BUBBLE LEVEL
Dom postavený, steny vymaľované, už
len menšie úpravy a váš ideálny domov
je hotový… Aplikácia Bubble Level vám
ochotne pomôže doladiť všetky detaily
vo vašej domácnosti. Zahŕňa v sebe nie
koľko praktických nástrojov, akými sú
vodováha, pravítko/meter či uhlomer.
S nimi budú vaše nové stoly, poličky
a obrazy umiestnené vždy na správ
nom mieste. Aplikácia na to využíva
akcelerometer a gyroskop v telefóne.
Ovládania sa báť nemusíte, je intuitívne
a ľahko sa v ňom zorientujete. Na ešte
presnejšie meranie sa odporúča vopred
nástroje ručne nakalibrovať.

ZARIAĎUJEME DOMÁCNOSŤ CEZ TELEFÓN

POMOC MÁTE
NA DOSAH
TELEFÓNU

DESIGN HOME
Stal sa interiérový dizajn vašou
novou záľubou? Vy však už máte
doma všetko zariadené a nemáte
sa kde realizovať? Potom si
stiahnite aplikáciu Design
Home, ktorá vás po niekoľkých
minútach pohltí natoľko, že ne
budete vedieť prestať. Ide o hru,
v ktorej súperíte s ostatnými
používateľmi aplikácie a snažíte
sa čo najkreatívnejšie a naj
štýlovejšie zariadiť konkrétnu
miestnosť. Hra prichádza hneď
s niekoľkými súťažami, každá
však má svoje jedinečné zadanie.
Pri výbere nábytku a doplnkov
musíte prihliadať na to, či ide
o modernú stavbu, alebo má
byť izba zariadená napríklad
v rustikálnom štýle s použitím
minimálne troch drevených kús
kov. Niekedy máte zasa v zadaní
zveľadiť detskú izbu, inokedy
záhradu, terasu či palubu lode.
Nevýhodou je, že na všetko máte
obmedzený rozpočet. Keď sa
vám peniaze minú, buď si ich
reálne kúpite za niekoľko eur,
alebo musíte počkať na vyhod
notenie niektorej zo súťaží, do
ktorej ste sa zapojili. Vaša výhra
závisí od vášho umiestnenia na
základe hlasovania ostatných
hráčov. Možnosť voliť máte aj vy,
za čo získavate diamanty, ktoré
sú potrebné pre účasť v jednot
livých kolách. Okrem finančnej
odmeny získavate tiež kúsky
nábytku, ktoré môžete použiť pri
ďalšom zariaďovaní.

WIKIHOW

YUVE

Pre šikovné ruky je tu aplikácia
WikiHow. Aplikácia je plná po
stupov a nápadov, vďaka ktorým
zvládnete urobiť naozaj všetko.
Potrebujete niečo opraviť, vylep
šiť, prípadne prerobiť staré veci
na nové originálne doplnky, kto
ré vám budú všetci závidieť? Ak
vám nerobí problém angličtina,
potom s wikiHow získate široké
spektrum tých najcennejších in
formácií pre domácich „kutilov“.
Postupy v aplikácii sú doplnené
prehľadnými obrázkami, takže
podstatu veci sa dozviete aj bez
znalosti angličtiny. Nechýbajú
užitočné tipy usporiadané do
bodov, ako aj percentuálne
hodnotenia zo strany iných pou
žívateľov. K návrhom, ktoré vás
zaujali, si môžete pridať záložku
alebo si ich uložiť na neskôr
s tým, že sa k nim môžete vrátiť,
aj keď budete offline. Takže
vyhrňte si rukávy, vyzbrojte sa
dávkou trpezlivosti, prihoďte za
lyžičku kreativity a pustite sa
do realizácie niektorého nápadu
z aplikácie wikiHow.

Pokazilo sa vám niečo v domácnosti
a neviete si s tým dať rady? Potrebovali
by ste pomoc profesionálneho elektri
kára, inštalatéra, klampiara či maliara,
ktorý by vám dal veci u vás doma do po
riadku? Aplikácia yuVe prináša riešenie.
Stačí, ak sa do nej zaregistrujete, zadáte
vašu adresu a typ služby, o ktorú máte
záujem. Potom pridáte krátky popis
problému, ktorý vás trápi, doplníte
všetko fotografiou alebo videom zachy
távajúcim to, čo chcete vymeniť/opraviť
a nakoniec si vyberiete požadovaný ter
mín vykonania práce. Následne už len
čakáte, kto sa vám ozve. Z ponúk, ktoré
dostanete, si vyberiete tú, ktorá vám
najviac vyhovu
je. A najlepšie
na tom celom
je, že s yuVe sa
už nebudete
musieť obávať
privysokej
sumy, ktorú by
si mohli firmy
alebo majstri
naúčtovať
na záver. Na
všetkých pod
mienkach sa
totiž dohodnete
vopred.

ORIGINÁLNE
NÁPADY PRE
ŠIKOVNÉ RUKY
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APLIKÁCIE NA FOTENIE

Fotografujeme

MICHAL REITER

SO SMARTFÓNOM
Toľko fotiek ako v dobe smartfónov ste asi nikdy neurobili.
Kráčate po ulici, ste v prírode alebo len tak v reštaurácii
a stačí už len spraviť fotku. Zväčša totiž máte smartfón už
vytiahnutý. A čo tak sa podeliť o vaše fotografie s ostatnými
behom pár sekúnd či minút? Toto sa s veľkým fotoaparátom
nedá. Iste, kvalita fotografií je úplne inde, no nie vždy máte
poruke zrkadlovku alebo kompakt. A nie vždy dokážete
spraviť také nenápadné snímky ako s mobilom.

Ako si vybrať?
Existuje obrovské množstvo
aplikácií na robenie fotogra
fií, ktoré si môžete pridať do
vášho smartfónu. Ide o rôzne
efektové aplikácie, ktoré vám
skrášlia váš selfie portrét,
dorobia žartovné kulisy
alebo zlepšia kvalitu fotografií
celkovo.
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Avšak vždy tu bude limitom
váš telefón a kvalita fotoapa
rátu, ktorý mu dal výrobca.
Aplikácie sa dajú použiť sa
mostatne na kreatívne fotenie
alebo ako hlavný fotoaparát.
Po nainštalovaní môžete na
fotenie využiť novú aplikáciu
namiesto tej štandardnej od
výrobcu smartfónu.

V Obchode aplikácií sa dá
nájsť veľa zaujímavých kúskov.
Niektoré sú zadarmo, iné pla
tené alebo používajú kombino
vaný spôsob, tzv. In-app platby.
To znamená, že základné
funkcie bude aplikácia plniť
zadarmo, ostatné za poplatok.
Takto bývajú spoplatnené
rôzne filtre, doplnkové efekty

alebo režim kvality. Aplikácie
zvyknú pridávať manuálny
režim. To je niečo, čo veľa
smartfónov stále nemá. Práve
toto je jedna z vlastností, pre
ktoré si inštalujeme nové
aplikácie. Neraz je však lepšie
využiť automatiku.
S platenými doplnkami sa
stretnete pri tvorbe videa, keď

APLIKÁCIE NA FOTENIE

SO SELFIE VYLEPŠENÍM
TO NEPREHÁŇAJTE,
BUDETE VYZERAŤ AKO
S KILOM MEJKAPU A VEĽMI
NEPRIRODZENE.

verzia zadarmo umožní na
krútiť video len v HD rozlíšení
a za príplatok vo Full HD.
No a špeciálna kategória
patrí aplikáciám na úpravu
fotiek. Niektoré v sebe kombi
nujú fotenie aj možnosť upra
vovania. Fotoeditory sú dobrá
cesta, ako priamo v smartfóne
orezať fotografiu, nechať ju
automaticky vylepšiť, pridať
rôzne „instagramové“ filtre
alebo dokonca kombinovať
viac fotografií a vytvárať
fotokoláže.
Aplikácie, ktoré sme pre vás
vyskúšali a predstavujeme ich
tu, majú mnoho vecí navyše.
Niektoré funkcie už možno
máte vo svojom telefóne.
Poobzerať sa ale po nových
rozhodne nezaškodí.

Selfie krása
Chcete si vybieliť zuby na
počkanie alebo sa zbaviť
akné? Nemusíte chodiť
k zubárovi a ničiť si sklovinu,
ani merať cestu ku kozmetič
ke. Postačí super zlepšenie
v selfie aplikáciách a razom
je z vás nová osoba. Nielen
pleťové úpravy, ale aj úprava
hmotnosti je žiadaná a takéto
funkcie nechýbajú v takmer
žiadnej aplikácii. Môžete si
nechať zúžiť bacuľaté líčka,
odstrániť pehy alebo upraviť
nos. Hoci k tým pehám, dnes
idú opäť do módy a ženy si ich
prestávajú výrazne zatierať
mejkapom. Možno sa čoskoro
v aplikáciách objaví nejaká
funkcia so zosilňovacím efek
tom na pehy. Selfie aplikácií
je takisto veľmi veľa. My sme
jednu skutočne zaujímavú za
radili aj do výberu najlepších
aplikácií.

CAMERA ZOOM
FX
Aplikácia Zoom FX je ťažký
kaliber pre každého, kto to s fo
tením cez mobil myslí vážne. Aj
z obyčajného smartfónu spraví
o triedu vyšší telefón na foto
grafovanie. Prednosťou softvé
ru je hlavne rýchlosť aplikácie,
možnosť hlasovej aktivácie,
alebo napríklad režim photo
burst. Teda dávkové spraco
vanie rýchlofotenia. Aplikácia
zobrazuje živý histogram.
Priamo počas fotografovania
uvidíte, či v niektorej z fareb
ných RGB zložiek nenastal
prepal. Vďaka tomu máte
možnosť zmeniť uhol záberu
alebo ďalšie vlastnosti.
Ideálna je aj na zhotove
nie snímok pohybujúcich
sa objektov. Aplikácia urobí
50 snímok a z nich si potom
môžete vybrať tú najlepšiu. Ak
nemáte optickú stabilizáciu
priamo v telefóne, dá sa využiť
aj digitálna priamo v aplikácii.
Pomôže zabrániť efektu roz
mazanej časti fotografie. Nie je
síce bezchybná, spravidla ale
dosiahnete lepšie fotky.
Na aplikáciu sa rýchlo
zvyká, a to najmä vďaka tomu,
že obrázky sa tu dajú priamo
upraviť. Je tu veľká zásoba
efektov, medzi inými tzv.
tilt-shift efekt na postupné
rozostrenie fotky, simulovanie
selfie blesku alebo napríklad
možnosť urobiť selfie koláž
s portrétovými fotkami.

SNAPSEED

CAMERA MX

Toto je bezkonkurenčne
najlepšia aplikácia na úpravu
fotiek. Netvrdíme, že ostatné
nemajú jej kvality. Má však
neuveriteľne podarené ovlá
danie. Obsahuje 29 rôznych
nástrojov a filtrov. No pozor,
aplikácia nepodporuje foto
grafovanie. To znamená, že
fotky už musíte mať odfotené
a pripravené na úpravu. Je tu
podpora RAW a DNG formátu.
Vďaka nástrojom, ktoré tu
sú, orežete fotografiu na poža
dovaný formát alebo napríklad
upravíte perspektívu. Úprava
perspektívy sa vám hodí pri
fotení prezentácií, ak sedíte
mierne zboku a radi by ste,
aby obrázok pôsobil, ako keby
ste fotili priamo pred ním. Do
obrázkov sa dajú vkladať texty
alebo upravovať vyváženie
bielej či upravovať krivky. Stačí
gesto prstom vo vertikálnom
alebo horizontálnom smere
a fotografia sa bude upravovať
v reálnom čase. Vynikajúce
pre tablety s väčším displejom.
Avšak aj na smartfónoch sa
dobre používa.
Extra hodnotné sú filtre.
Do bežnej fotografie pridá
vate rôzne retro štýly alebo
dramatický nádych, prípadne
si môžete vyrobiť čiernobielu
fotografiu. Všetky zmeny sú
nedeštruktívne, to znamená,
že neprídete o pôvodnú foto
grafiu. Samostatná kategória
patrí fotkám s tvárou. Môžete
nechať automaticky zlepšiť
váš portrét alebo geometrický
vzhľad tváre. Vynikajúce.

Táto aplikácia zvládne nielen
fotografie, ale aj video a GIF
animácie. Práve rôzne animá
cie sú dnes čoraz obľúbenejšie
a keď chcete niečo netradičné,
Camera MX je na to správna.
Ponúka rýchle nastavenia
parametrov fotografie alebo
videa a robí aj časozberné
video. Jej silnou stránkou nie
je ohúriť obrovským počtom
funkcií. Ide najmä o vynikajú
cu kompatibilitu s mnohými
telefónmi a fotoaparátmi.
Poskytuje kvalitný nástroj na
kreatívne efekty a bez zdĺha
vých nastavovačiek.
Kreatívne režimy fotenia
sa dajú aplikovať aj na video.
Priamo počas jeho nakrúcania
môžete striedať efektové filtre
a zároveň meniť ich intenzitu.
Za super funkciu považujeme
zrkadlový efekt, ktorý rozdelí
jeden obraz na dva zrkadlové.
Tiež sa nám páčil 360° plochý
efekt. Ak ho nakrútite na
video, bude sa krútiť ako voda
do výlevky. Špeciálny je naprí
klad efekt poškriabaného skla
alebo portrétovky. Vynikajúca
aplikácia na všedné foto
grafovanie s automatickým
režimom alebo na vytváranie
naozaj netradičných fotiek.
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SWEET SELFIE
CANDY
V našom výbere nemôžeme vynechať
aplikáciu na fotenie selfie. Táto je
prepracovaná a doplnená množstvom
efektov. Vydržia vám veľmi dlho, kým
ich všetky vystriedate. Skrášľovací
režim pracuje automaticky, no aj tak si
môžete vybrať vlastné efekty a vyhrať
sa do sýtosti. Či už chcete animované
hviezdičky do fotografie, alebo vybieliť
zuby či napríklad pridať nejaký špeci
álny režim.
Táto aplikácia je jednoducho neu
veriteľná. Zaujme aj tých, ktorí k selfie
nemajú až taký vzťah. Je tu toľko
toho, čo skúšať, že sa s ňou rozhodne
nebudete nudiť. Ideálne pre fotenie vo
dvojici. Extra vecou je, že pri jednotli
vých efektoch máte fotografiu slečny
s istým výrazom tváre. Aj to vám
pomôže vybrať si efekt alebo ako sa pri
ňom môžete tváriť. Pekný nápad.
Sú tu aj koláže, a to nie hocijaké.
Rôzne rozmiestnenie štvorcov a obdĺž
nikov, počet fotiek v jednej zloženej
alebo fotografia so smajlíkmi. Spravíte
štyri fotky a podľa nálady zobrazené
ho emotikonu, a tak zduplikujete svoje
pocity a výraz tváre so smajlíkom.
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PIXLR

Pixlr je vybavená efektovými filtrami
a nástrojmi na úpravu fotiek. Je pekné,
že priamo z nej môžete aj fotiť alebo
robiť video. Následne sa dajú obrázky
upraviť. Na fotenie ale nie je tak zame
raná, ako na úpravy.
Pri tejto aplikácii si treba dať pozor
na to, aby ste to s efektmi neprehnali.
Je ich na výber toľko, že sa budete len
ťažko rozhodovať, ktorý použiť. Či to
bude napríklad otočenie fotografie, jej
zdvojenie, rozmazanie alebo zjemne
nie prípadne doostrenie. Veľmi pekné
je nanášanie farieb z jednej časti
fotografie na inú. Kompletne tak pre
farbíte fotografie a dodáte objektom
úplne novú farebnosť. Páčil sa nám
aj pixelovací efekt. Neaplikuje sa na
celú fotografiu, ale iba na miesto, kde
potiahnete prstom.
V rámci komplexnosti sú tu efekto
vé filtre, potom rôzne filtre na prekrý
vanie fotky ako napríklad slnečné
odlesky, efekt hmly alebo napríklad
rôzne iné odlesky či takpovediac sci-fi
efekty. Aplikácia sa nám páčila najmä
akousi „serióznejšou“ výbavou. Efekty
a funkcie sú nápadité, no upravíte
s nimi aj bežné fotky. Nie je to vyslo
vene hračka pre „násťročné deti“ ako
napríklad Sweet Selfie Candy.

PHOTO DIRECTOR
V tejto aplikácii spravíte fotokoláže,
vylepšíte fotky a môžete s ňou priamo
aj fotografovať. Zameriava sa na
efektové fotenie a podporuje predný
aj zadný fotoaparát. Pohybom prsta sa
dajú meniť témy fotografie a nálady
ako napríklad jarná, svieža, studená
atď. Efektov je dostatok a k danej
fotografii vždy nájdete efekt, ktorý na
ňu môžete napasovať.
Využiť môžete zobrazenie vodiacich
mriežok, pričom na výber je ich až šesť
rôznych typov. Najmä ak vytvárate
rôzne kreatívne fotografie pod neštan
dardným uhlom fotenia. Aplikácia
má aj tlačidlo, ktorým si prepínate
zobrazenie so zvoleným efektom a bez
efektu.
Na úpravu fotiek je aplikácia viac
ako ideálna. Ak už sa rozhodnete
na fotenie používať Photo Director,
odporúčame ho použiť aj na úpravu
fotiek. Má špeciálne rozostrovacie
(Blur) efekty s možnosťou nastavenia,
portrétové nástroje s rozmazaním oko
lia, pridávanie textov alebo napríklad
odstraňovanie nežiaducich objektov.
Pekné sú efekty ako vidíte v TV, na
príklad rozpixelovanie pozadia alebo
osoby, pridanie textov atď. Aplikácia
je tak dobre vybavená, že na pomery
smartfónu dosahuje kvalitu fotoedito
rov v počítačoch.
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FRAMED 2

SAMOROST 3

TITAN QUEST

Framed 2 je pokračovanie hry
Framed, ktorá poteší najmä
náročnejších hráčov. Od väčši
ny titulov sa odlišuje herným
dizajnom, ktorý je originálny
a kombinuje koncept komik
sov s jednoduchou adventú
rou. Vašou úlohou bude nájsť
správne poradie krátkych
animácií, ktoré spolu vytvárajú
ucelený príbeh.
Framed 2 je vďaka svojmu
konceptu ideálna hra na
krátke aj dlhšie voľné chvíle.
Jednotlivé scény dokážete
vyriešiť v priebehu pár minút,
takže si hru užijete aj kúskova
ne. Najlepšie na Framed 2 je, že
okrem originálnej hrateľnosti
ponúka aj viacero spôsobov
riešenia vybraných scén.

Samorost je titul českej spo
ločnosti Amanita Design. Jej
hry vynikajú najmä grafickým
spracovaním a umeleckým štý
lom. Amanita v minulosti vy
tvorila hry ako Machinarium
alebo Botanicula, Samorost 3
je najnovší prírastok aj do seg
mentu mobilných aplikácií.
Podobne ako predchádza
júce hry tejto spoločnosti,
Samorost je kvalitne spraco
vaná adventúra. V tejto hre
budete skúmať vesmír, ako ste
to doteraz nerobili v žiadnom
inom titule a vaša úloha bude
spočívať najmä v riešení množ
stva hádaniek. Samorost 3
však vyniká aj podmanivým
soundtrackom a už spomenu
tým umeleckým štýlom.
Pri hraní tejto hry sa
pripravte na pomalší spád
a nutnosť rozmýšľať, takže ak
preferujete skôr akčné tituly,
Samorost 3 asi nebude tá
správna voľba. Ale pre všet
kých ostatných bude Samo
rost 3 klenotom, ktorý by ste si
nemali nechať ujsť.

Toto je hra, ktorá pôvodne
vyšla pre počítače. Titan Quest
bol v dobe svojho vydania na
trh veľký hit, pretože skrátil
čakanie na pokračovanie
očakávanej série Diablo. Teraz
je hra dostupná aj pre Android,
čo samo o sebe nie je vždy
výhra. Mnoho počítačových
hier totiž nezvládlo presun do
sveta mobilných zariadení bez
problémov a výsledkom bolo
veľa kvalitných hier, ktoré zrui
novalo dotykové ovládanie.
Titan Quest je našťastie
výnimka a aj kvôli tomu sme
hru vybrali do nášho zozna
mu. Ak ste milovníci akčných
RPG, toto je výborná voľba.
Titan Quest ponúka zábavu na
desiatky hodín a hoci je cena
samotnej aplikácie o niečo
vyššia, nebudú vás otravovať
žiadne ďalšie poplatky. Úspech
si musíte zaslúžiť vlastnou
šikovnosťou a hodinami hra
nia, nie platením. Titan Quest
ponúka veľké množstvo pred
metov, príšer a obrovský svet.
Akurát sa obávame, že pri tejto
hre strávite oveľa viac času,
ako je krátka voľná chvíľa.

CH
NA VOĽNÚ
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SONIC THE
HEDGEHOG
Ultrarýchly ježko Sonic patrí
do prvej generácie kultových
počítačových hrdinov, ktorí
neskôr ovplyvnili herný prie
mysel a definovali niektoré
herné žánre. Sonic je už dlhšiu
dobu k dispozícii pre mobilné
zariadenia a to, že sa s ním mô
žete zoznámiť aj na Androide
či iOS nie je žiadna novinka.
Spoločnosť SEGA sa však
rozhodla sprístupniť svoje
herné klasiky úplne zadarmo.
Pokiaľ si teda chcete zahrať
Sonica alebo iné kultové hry,
ktoré hrávali aj naši otcovia,
teraz je ten správny čas. Stačí
si v obchode s aplikáciami
vyhľadať kľúčové slovo SEGA.
Sonic the Hedgehog a ostat
né hry sú dostupné zadarmo,
pričom monetizácia prebieha
prostredníctvom platieb v apli
káciách. Vďaka nim si môžete
odomknúť úplnú verziu.
Sonica si však vyskúšajte aj vo
verzii zadarmo a sami posúďte,
či sa na ňom podpísal zub
času. Podľa nás áno.

UNKILLED
Milovníci tzv. zombie strieľa
čiek majú nového kráľa žánru.
Hra Unkilled pochádza z Brna,
zo štúdia MADFINGER Games,
ktoré si už v minulosti získalo
priazeň hráčov sériou Dead
Trigger. Unkilled prináša ešte
viac zábavy a ešte lepšie grafic
ké spracovanie FPS akcie.
Podobne ako v iných hrách
tohto typu, vašou úlohou
bude zneškodňovať zástupy
nemŕtvych. Unkilled ponúka
množstvo misií, ktoré vám
umožnia zlepšovať vaše zbrane
a vytvárať nové. V prvom rade
však ide o bezduchú strieľačku,
takže ak sa potrebujete odrea
govať, toto je výborná voľba.

BATMAN –
THE TELLTALE
SERIES

ROLLERCOASTER
TYCOON CLASSIC

Batman – The Telltale Series
je zástupca interaktívnych ad
ventúr, ktoré kladú väčší dôraz
na rozprávanie príbehu ako na
ostatné zložky hry. To, že tento
koncept je medzi hráčmi ob
ľúbený a naozaj funguje, potvr
dzuje veľké množstvo ďalších
hier, ktoré Telltale vyrába.
Batman – The Telltale Series
je asi prvá hra s Batmanom
v hlavnej úlohe, ktorá kladie
počas hrania väčší dôraz na
samotného Brucea Wayna
ako na jeho superhrdinské
alter-ego. V tejto hre spoznáte
Gotham z doteraz nevídaného
pohľadu a odkryjete aj temnú
stránku rodiny Waynovcov.
Táto hra ponúka jednodu
chú hrateľnosť, ktorá spočíva
najmä v užívaní si interaktív
neho príbehu. Čaká vás niekoľ
ko rozhodnutí a jednoduchých
hádaniek a hoci sa hra prezen
tuje ako adventúra, jej spád je
pomerne rýchly a nestane sa,
že by ste sa zasekli pri riešení
puzzlu. Prvoradý je zážitok
z interaktívneho príbehu.

Rollercoaster Tycoon je ďalšia
z herných klasík v našom zoz
name. Táto hra je pre mobilné
zariadenia dostupná v moder
nizovanej verzii, ktorá prináša
trochu inú hrateľnosť, ale aj
v pôvodnej podobe, ktorá si zís
kala milióny hráčov po celom
svete, s prívlastkom Classic.
Klasický Rollercoaster Ty
coon je dostupný za jednora
zový poplatok. K dispozícii sú
mikroplatby, avšak pomocou
nich môžete získať iba ďalší
obsah, takže zo strany výrobcu
ide o férový prístup. V Rol
lercoaster Tycoon Classic sa
stanete majiteľom virtuálneho
zábavného parku, ktorý budete
zveľaďovať a budete sa snažiť,
aby bol medzi ľuďmi obľúbený
a aby vám zarábal peniaze.
Hra ponúka klasickú grafiku,
ktorú si budú pamätať aj hráči
originálu, avšak jej ovládanie
je vhodne prispôsobené pre
moderné dotykové zariadenia.
Ak ste vyrastali na takýchto
budovacích hrách, Rollercoas
ter Tycoon odporúčame.

SIMCITY BUILDIT
SimCity je ďalšia z klasických
staviteľských hier. Jej moderné
spracovanie pre mobilné za
riadenia s prívlastkom BuildIt
prezentuje ideálny prístup, ako
prerobiť obľúbenú klasiku do
podoby zábavnej a modernej
hry pre mobilné zariadenia.
V SimCity BuildIt budete
stavať vaše mesto, zveľaďovať,
ale aj ho ničiť prostredníctvom
rôznych prírodných katastrof.
V porovnaní s originálom vás
však možnože bude otravovať
časový limit, ktorý definuje
rýchlosť výroby jednotlivých
surovín a predmetov. Na
druhej strane vás možno zaba
ví systém úloh, ktorý ponúka
takmer nekonečnú zábavu.
SimCity BuildIt je vďaka
svojmu konceptu ideálna hra
na strávenie krátkej chvíle, ale
ak chcete, môžete plánovaním
mesta tráviť aj viac času.
TOP APLIKÁCIE
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HRY

DUNGEON, INC

EVOLAND
Evoland zábavným spôsobom
kombinuje hrateľnosť akčného
RPG s interaktívnou prezen
táciou histórie a vývoja hier
tohto žánru. Hra začína v 2D
zobrazení a v 8-bitovej grafike,
pomerne rýchlo sa však
dostanete do 16-bitovej éry
a tretieho rozmeru. Postup
ným hraním sa odomykajú
a sprístupňujú ďalšie vlast
nosti akčných RPG, tak, ako
ich výrobcovia hier postupne
pribaľovali do svojich titulov.
Evoland je vďaka tomu
zábavný, ale aj poučný herný
zážitok. Škoda kratšej hernej
doby, po dvoch hodinách sa
dostanete na koniec. Samotné
hranie je však zábavné a ako
sme už spomenuli, aj svieže,
plné originálnych nápadov
a rozmanité.
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VERTIGO
RACING
Určite ste si všimli, že niektoré
mobilné hry sa snažia zjedno
dušiť ovládanie v maximálnej
možnej miere. Tak je tomu aj
v prípade Vertigo Racing. Táto
automobilová hra využíva
jednoduchý koncept – dotkne
te sa obrazovky, pridáte plyn.
Zdvihnete prst z obrazovky,
uvoľníte plyn. Funguje to
podobne ako klasická autodrá
ha, s ktorou sme sa hrávali
v minulosti.
A podobne ako v prípade
klasickej autodráhy, aj Vertigo
Racing kladie veľký dôraz na
to, aby ste ovládali vozidlo op
timálnou rýchlosťou. Niekedy
treba pribrzdiť, inokedy viac
zrýchliť, avšak pozor, aby ste
to neprehnali. Auto sa poškodí
a neskôr úplne znefunkční.
Nemôžete však jazdiť ani
prehnane opatrne, lebo sa vám
minie benzín.
K jednej z týchto dvoch
situácií dôjde vždy, avšak Verti
go Racing ponúka množstvo
vozidiel, tratí a systém vylep
šovania automobilov, takže
vás hra bude zabávať o dosť
dlhšie, ako by ste si pri prvom
spustení myseli.

V tejto hre sa stanete šéfom
vlastného brlohu, ktorý je
potrebné vylepšovať a chrániť
ho pred chrabrými hrdinami,
ktorí doň prídu robiť audity
a zachraňovať svet. Humor
hre nechýba a ani prvotné
nadšenie, ktoré v hráčovi doká
že vyvolať. Brloh sa rýchlo
zväčšuje a vaše príšery si
utešene vylepšujete, takže sú
čoraz silnejšie.
Dungeon, Inc je však v jadre
nenáročná mobilná hra,
ktorú budete mať v telefóne
nainštalovanú iba kvôli tomu,
aby ste si ju raz za čas spustili,
zozbierali odmenu, vylepšili
brloh a odolali ďalšej vlne
chrabrých hrdinov. Hrateľnosť
sa pomerne rýchlo zunuje,
ale aj napriek tomu – tá hra je
niečím zábavná. Na počítači by
ste ju už dávno odinštalovali,
avšak vo vašom smartfóne
sa neustále hlási o pozornosť
a z nejakého dôvodu jej to
budete radi tolerovať.

DUNGEON
MONSTERS
Dungeon Monsters je zástupca
klasických „krokovacích“ dun
geonov. Z pohľadu prvej osoby
budete prechádzať mnohými
kobkami, bojovať s nepriateľ
mi, zbierať poklady a vylepšo
vať vašich hrdinov. V jadre to
znie lákavo a hrateľnosť tomu
väčšinu času aj zodpovedá.
Pri hraní Dungeon Monsters
sme si spomenuli na herné
klasiky ako Dungeon Master,
avšak na rozdiel od týchto hier,
z Dungeon Monsters je cítiť,
že táto hra bola optimalizo
vaná pre mobilné zariadenia.
Jednotlivé kobky sú pomer
ne malé, takže ich stihnete
dokončiť v priebehu minúty či
dvoch a celý herný systém je
navrhnutý tak, aby ste tvorcov
hry podporili prostredníctvom
mikroplatieb. Na tom nie je nič
zlé, len neskôr sa dostanete do
situácie, keď budete v hraní
bez platenia postupovať len
ťažko. Bez ohľadu na to, Dun
geon Monsters stoji za skúšku.

INFINITY
DUNGEON
EVOLUTION
Máme pocit, že niektoré hry sú
navrhnuté iba za tým účelom,
aby dali hráčom dôvod ťukať
na displej telefónu. Infinity
Dungeon Evolution je totiž hra,
ktorá sa hrá sama. Ťukaním
môžete aktivovať špeciálne
schopnosti a ovplyvniť tak
náročné boje, ktoré ukončujú
každú z množstva úrovní.
Hlbšia myšlienka však tejto
hre chýba a vôbec nemusíte
klásť dôraz na to, čo sa na
obrazovke práve deje. Pokiaľ
neuspejete a úroveň nedo
končíte, nič sa nedeje. Získate
zlatky, pomocou ktorých
vylepšíte vašich hrdinov alebo
ich schopnosti a po niekoľkých
opakovaniach tohto rituálu sa
hrdinovia prebijú cez náročný
boj aj bez vašej pomoci.
Môžeme síce polemizovať,
aký zmysel má takáto hra, ale
nakoľko v obchodoch s apliká
ciami nájdete viacero titulov
s rovnakým konceptom a her
ným dizajnom – ľudí očividne
baví aj takýto štýl hier a chcú
mať dôvod len tak ťukať na
displej telefónu.

CRS RACING 2
Automobilové hry môžeme
rozdeliť do dvoch kategórií. Sú
hry, ktoré ponúkajú kompletný
zážitok z jazdenia a potom sú
hry typu CSR Racing, ktoré sa
zameriavajú hlavne na zložku
zbierania virtuálnych automo
bilov. Ich hrateľnosť je pomer
ne jednoduchá a v prípade CRS
Racing 2 sa obmedzuje iba na
tzv. drag preteky, čo je v pod
state beh na 100 (200, 500)
metrov medzi automobilmi.
Drag pretek začína na
štarte, ktorý je kritický pre
ďalší úspech. Musíte totiž čo
najlepšie odštartovať, získať
najlepšie zrýchlenie a dostať
sa do cieľa. Drag preteky sú
vo väčšine konzolových hier
príjemným spestrením ostat
ných herných činností, avšak
v prípade mobilnej hry sa dá
na tejto činnosti vybudovať
plnohodnotná hra, ktorá patrí
medzi najobľúbenejšie, a to
nielen vo svojej kategórii.

GEOMETRY
WARS 3:
DIMENSIONS

LAST DAY ON
EARTH:
SURVIVAL

Geometry Wars 3: Dimensi
ons poteší hráčov, ktorí chcú
poriadnu porciu hernej zábavy
bez kompromisov. Táto hra je
dostupná pre počítače a herné
konzoly a aj v segmente
mobilných hier sa radí k tomu
najlepšiemu, čo je dostupné
na trhu.
V jadre ide o akčnú strieľač
ku z izometrického pohľadu,
ktorú ovládate dvoma palcami.
Jeden palec riadi pohyb, druhý
sa stará o mierenie a streľbu.
Geometry Wars 3: Dimensi
ons ponúka veľké množstvo
herného obsahu, takže pokiaľ
sú strieľačky tohto typu
vaším obľúbeným herným
žánrom, tento titul
neprehliadnite. Patrí
medzi najlepšie, a to
aj napriek tomu, že sa
o hre samotnej nedá
príliš veľa napísať. Jed
noducho si ju musíte
vyskúšať sami.

Nielen na počítačoch sú
obľúbené hry, ktoré vás pasujú
do úlohy hrdinu, o ktorého pre
žitie sa musíte postarať. V Last
Day on Earth: Survival budete
odolávať zástupom nemŕtvych,
pričom na herný svet sa dívate
z izometrického pohľadu.
Dôležitým prvkom tohto
titulu je skúmanie herného
sveta, zbieranie predmetov
a vyrábanie nových zbraní
a ich vylepšovanie. Môžete
hrať aj s inými hráčmi a zvyšo
vať tak svoje šance na prežitie.
Hlavne však záleží na vás
a vašich schopnostiach.
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OCHRANA SMARTFÓNU

MICHAL REITER

Ochráňte
svoj smartfón
SÚČASNÉ SMARTFÓNY SA
SNAŽIA ZAUJAŤ NIELEN
PARAMETRAMI, ALE
AJ DIZAJNOM. FARBA,
TVAR ALEBO MATERIÁL
JE TO, ČO KAŽDÉHO
Z NÁS ZAUJÍMA.
OD PLASTOVÝCH
TELEFÓNOV VÝROBCOVIA
PRECHÁDZAJÚ
K HLINÍKOVÝM
MATERIÁLOM ALEBO
SKLENENÝM ZADNÝM
KRYTOM. TIE SÚ
ODOLNEJŠIE AKO PLASTY,
NEZNAMENÁ TO VŠAK,
ŽE SÚ NEZNIČITEĽNÉ.
MÁME PRE VÁS TYPY,
AKO CHRÁNIŤ TELEFÓN,
ZVONKU AJ ZVNÚTRA.
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Takýto plastový kryt
pribaľuje výrobca
priamo k telefónu
Honor 9

Obaly na telefón
Jednou z možností, ako si
ochrániť svoj telefón, je použiť
obal. To je však tak trochu
zvláštne. Výrobca sa snaží pri
niesť na trh najkrajší smart
fón, aký kedy vyrobil a my ho
následne vložíme do obalu.

POZOR NA TO, ČI JE VÁŠ
TELEFÓN ODOLNÝ VOČI
PONORENIU ALEBO LEN
PROTI NÁHODNÉMU
POSTRIEKANIU

rozmerov po vložení do obalu.
Smartfón už nebude taký
tenký ako bez obalu, navyše
sa môže horšie používať. Na
výber je našťastie niekoľko
rôznych typov obalov. Vybrať
si môžete také, ktoré nasadíte
na zadný kryt a budú siahať
až k bokom telefónov. Plastový obal tohto typu občas do
stanete priamo v balení vášho
smartfónu. V tomto prípade
treba použiť presne ten obal,
ktorý je s modelom smart
fónu kompatibilný. Musí
mať výlisky tak, aby obal
EFÓN
nezakrýval fotoaparát
L
E
T
A
N
L
OBA
alebo bočné tlačidlá.
Š
Á
V
OCHRÁNI
Potom je tu obal, kto
E
D
Á
P
RI
DISPLEJ P
rému sa hovorí aj sloNuž,
U
TELEFÓN
nie ucho. To sú tie obaly,
musíme si
do ktorých smartfón
neraz vy
vložíte a ešte majú výklop
berať medzi
ný kryt na displej. Podľa typu
ochranou proti
obalu je kryt buď nepriehľad
poškriabaniu a pádom
ný alebo môže ísť o aktívny
a krásnym lesklým telom.
kryt. Má potom ďalšie funkcie
Druhou nepríjemnou
alebo len prepne displej do
záležitosťou je zväčšenie

OCHRANA SMARTFÓNU

HTC One umožňuje použitie s takýmto „bodkovým“ obalom
a zobrazí notifikácie, grafiku alebo napríklad vlastné texty

špeciálneho režimu a všetky
podstatné informácie budú
viditeľné v malom okienku.

Super odolné
smartfóny
Toto je trochu iná kategória
prístrojov, no je veľa z nás,
ktorým sadne do ruky lepšie
ako naleštený telefón. Odolné
telefóny sú hrubšie, majú
špeciálne vystuženie po
bokoch a dajú sa ovládať aj
v rukaviciach alebo dokonca
pod vodou. Keď chcete naozaj
niečo odolné, je tu aj takáto
možnosť. Avšak už si kupujete
telefón, nielen obal. A to nie je
celkom výhodné pre každého.
Existuje ešte jedna špecific
ká a veľmi populárna ochrana.
Ide o technológiu nazvanú

ako P2i coating. Je závislá na
konkrétnom modeli. Ochrana
pozostáva zo špeciálneho
poťahu na displeji, prípadne aj
zadnej časti telefónu. Telefón
je potiahnutý nanovrstvou,
ktorá odpudzuje vodu. Nie
je to vyslovene ochrana na
potápanie sa s telefónom,
na to už treba iný typ obalu.
Proti dažďu alebo náhodnému
postriekaniu či poliatiu je
ideálna. Netreba nič navyše,
telefón je odolný tak, ako bol
vyrobený. Kvapky po displeji
stekajú a zlučujú sa do väčších
skupiniek, nedržia sa na ňom
ako pri bežných displejoch bez
tejto ochrany.
V poslednom čase sa tiež
objavili natieracie ochrany
na smartfón, ktoré chránia
proti poškriabaniu. Tieto
pozostávajú obyčajne z dvoch
kvapalín, ktoré sa nanášajú na
telefón krúživými pohybmi
a po krátkom zaschnutí
budú chrániť telefón pred
poškriabaním napr. pri styku
s kľúčmi. Nečakajte však, že
toto je univerzálna ochrana
smartfónu napr. pri jeho pad
nutí na zem.

Vírusy a škodlivé SMS?

Také skutočne odolné telefóny
existujú. Jedným z nich je CAT
S60 s termálnou kamerou

Mať dobre chránený telefón
zvonka je jedna vec. Čo tak
ale dať si pozor aj na vírusy
alebo škodlivé SMS správy?
Aj toto je dôvod, prečo mnoho
najmä starších ľudí siaha

Tento typ obalu je obľúbený. Chráni telefón a má priehradky
na karty

po obyčajnom telefóne, než
by uprednostnili smartfón.
Máme pre vás tri najdôleži
tejšie tipy, na čo si
dať pozor a čomu
sa rozhodne
vyhnúť.
1. Zamknúť
telefón
alebo SIM
kartu?
Máte na smart
fóne snímač
odtlačkov? Potom je
jeho zamykanie jednoznač
ná voľba. Ak takýto snímač
nemáte, využite zamyka
nie systému vzorom. Je to
praktickejšie ako použitie PIN
kódu. Ochránite svoje fotogra
fie, emaily, ale aj ostatné dáta
v telefóne.
Ešte stále je tu možnosť za
mknúť SIM kartu PIN kódom.
Je to možno trochu zbytočné,
najmä v časoch veľkorysých
paušálnych programov. No ak
chcete mať kartu chránenú
po zapnutí telefónu alebo pri
jej vložení do iného telefónu,
dá sa táto ochrana zapnúť.
Túto ochranu odporúčame.
V tomto vydaní ukazujeme,
ako túto ochranu aktivovať na
smartfónoch.
2. Antivírusový program
Hovorí sa niekedy, že je to
zbytočnosť. Veď na smartfóny
sú tak možno stovky vírusov
celosvetovo a mnohí z nás na

vírus nikdy nenarazili. Apliká
cie na ochranu proti vírusom
však obsahujú aj ochranu
proti obťažujúcim volaniam
alebo SMS či MMS
správam. Áno, chránia
proti vírusom, no
umožňujú tiež nájsť
váš telefón, keď ho
stratíte alebo vám
ho ukradnú. Vďaka
nim sa dá telefón na
diaľku zamknúť alebo
z neho všetko vymazať.
Takúto ochranu poskytne aj
aplikácia ESET Mobile Securi
ty - Telekom edícia. Nájdete ju
na Google Play.
3. Iba legálny hry
Do smartfónu si môžete
nainštalovať aplikácie nielen
z Google Play obchodu.
Hry a aplikácie nájdete na
internete z rôznych zdrojov.
Mať platenú hru zadarmo je
lákavé, no je to nebezpečné
a priznajme si, nie je to ani
čestné. Ak ju teda nezískate
zadarmo nejakým legálnym
spôsobom.
Hry často obsahujú škodli
vé kódy a môžu vám z tele
fónu kradnúť dáta alebo vás
zavaliť reklamami. Tých pár
eur za dobrú hru alebo apli
káciu z Google Play obchodu
sa jednoducho oplatí zaplatiť.
Podporíte tým autorov apli
kácie a zároveň budete mať
istotu, že hra alebo aplikácia je
tá, za ktorú sa naozaj vydáva.
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PORADŇA
Tipy pre váš smartfón
POZNAŤ ZÁKUTIA
VÁŠHO TELEFÓNU
SA OPLATÍ.
MÁME PRE VÁS
TIPY NA TO, ČO
VŠETKO NÁJDETE
V ANDROIDE.
S NAŠIMI TIPMI
UŠETRÍTE AJ NIEČO
Z DÁTOVÉHO
BALÍKA
OPERÁTORA. NO
A AK VÁS OMRZEL
VZHĽAD VÁŠHO
SYSTÉMU, MÔŽETE
HO VYMENIŤ
ZA ÚPLNE INÝ.
UKÁŽEME VÁM
AKO.

TIP

PIN KÓD
KU SIM KARTE

Väčšinou si chránime svoj tele
fón pred nepovolanými rukami
nejakým vzorom, odtlačkom
prsta alebo PIN kódom k tele
fónu. Aký je rozdiel medzi PIN
kódom k telefónu a ku karte od
operátora? Nezamknutá karta
sa dá vložiť a používať aj v inom
telefóne bez zadania kódu. Ak
máte zamknutý telefón, stačí
vybrať kartu a niekto iný môže
využívať volania, SMS alebo
dáta v inom telefóne. Do vášho
telefónu sa ale nedostane. Kto sa
priveľmi obáva zneužitia svojej
karty, môže si ju zamknúť alebo
naopak odomknúť. To v prí
pade, že často meníte telefóny
a zamykať si kartu nechcete. Po
zapnutí telefónu nebude treba
zadávať heslo ku karte, bude sta
čiť odomknúť telefón povedzme
odtlačkom prsta.

Ako zamknúť /
odomknúť SIM kartu?
V smartfónoch s Androidom je
táto voľba v časti Nastavenia
– Zabezpečenie – Nastavenia
zámku karty SIM. Pozor na to,
aby ste si nezablokovali kartu.
Na zmenu kódu / aktiváciu /
deaktiváciu budete potrebovať
vedieť pôvodný PIN kód (od do
dávky zväčša 0000 alebo 1111).
Ten prípadne nájdete v obálke
s vašou kartou. Tam je aj PUK
kód, ktorý slúži na odblokova
nie karty po troch neúspešne
zadaných PIN kódoch. Niekedy
sa posledné 4 čísla z PIN kódu
používajú na ďalšie služby.
Okrem telefónu
môžete zamknúť aj
SIM kartu alebo jej
zámok zrušiť
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TIP

MAPY AJ BEZ
INTERNETU

Chcete niekam trafiť pomo
cou mapy, ale obávate sa
veľkej spotreby dát? Google
Mapy majú riešenie. Volá sa
Offline mapy a táto funkcia sa
nachádza v hlavnej lište, ktorú
v aplikácii vytiahnete zľava.
Hlavné menu iste poznáte
a práve tu sa nachádza funk
cia, vďaka ktorej si ušetríte
dáta aj pri používaní máp.
Môžete si vybrať ľubovoľ
nú oblasť zmenšením alebo
zväčšením mierky. Presne
toľko, koľko sa na displeji vojde
do modrého obdĺžnika. Podľa
toho, akú veľkú oblasť zvolíte,
zaberie vaša mapa v telefóne
odpovedajúce miesto. Brati
slava zaberie napríklad 30 MB
aj s okolím. Praha si vypýta
40 MB a ak sa chystáte do
Paríža, do telefónu sa vám
uloží až 300 MB. Samozrejme,
môžete si vybrať aj menšie
oblasti. Napríklad len tie časti
mesta, do ktorých sa chystáte
na pracovnú cestu a viete, že
do iných častí sa nebudete mať
kedy dostať.
Aj keď máme európsky roa
ming, je táto funkcia užitočná.
U nás doma na Slovensku ju
takisto dobre využijete. Naprí
klad v oblastiach s pomalším
internetom. Mapa bude načí
taná a vy uvidíte svoju polohu
cez GPS na mape, nie na bielej
ploche. To aj vtedy, keď budete
bez internetu úplne. Globálny
pozičný systém totiž nie je
závislý na internete.

Výber oblasti, ktorú si chcete
uložiť

Sťahovanie vybranej oblasti
do úložiska v telefóne

PORADŇA

MICHAL REITER

?
TIP

NOTIFIKAČNÁ
LIŠTA JEDNÝM
PRSTOM

Potiahnuť jedným prstom no
tifikačnú lištu, to asi poznáte.
Zobrazíte si notifikácie, no nie
celý panel. Tlačidlá, ktoré tam
máte, napríklad na aktiváciu
GPS, Wi-Fi alebo otáčanie
displeja sa zobrazia až keď
znova prstom potiahnete po
displeji.
Ťahať prstom dvakrát po
sebe, aby ste zobrazili všetky
možnosti na lište, je trochu
nepohodlné. Máme pre vás
riešenie, ale potrebujete mať
obe ruky voľné. Na to, aby ste
lištu vyrolovali celú jedným
pohybom, stačí použiť dva
prsty. To však jednou rukou
neurobíte. Chválime Google,
že myslel naozaj na všetko.
Nevedeli ste o tejto funkcii?
Určite ju vyskúšajte, poteší
aj vás.

TIP

WI-FI SIEŤ
CEZ QR KÓD

Zadávanie hesiel do sietí Wi-Fi
nikoho nebaví. Avšak sú tele
fóny, ktoré umožňujú pripojiť
sa k sieti aj cez nasnímanie QR
kódu. Máte kolegov či kama
rátov, ktorým chcete umožniť
pripojenie k vašej pracovnej

TIP

Niektoré telefóny vytvoria
QR kód k vašej Wi-Fi sieti

Túto lištu môžete zobraziť
jedným ťahom dvomi prstami

Rozhranie Arrow Launcher
umožní pridať viac ikon aplikácií na domovskú obrazovku

alebo domácej Wi-Fi? Telefóny
Huawei a Honor majú túto
možnosť priamo v sebe. Stačí
ísť do nastavení Wi-Fi a ťuk
núť prstom na sieť, ku ktorej
je telefón pripojený. Zobrazí sa
QR kód, ktorý sa bude dať pre
čítať aplikáciou na skenovanie
takýchto kódov. Aplikácia
rozpozná, že ide o pripojenie
do Wi-Fi a umožní pripojenie
telefónu. Heslo uvidia, no ak
ho máte zložité, nemusíte im
ho zdĺhavo diktovať. Vlastníte
kaviareň? Vytlačte si tento QR
kód a umiestnite ho pre svo
jich zákazníkov na viditeľné
miesto.

ÚPLNE INÝ
VZHĽAD SYSTÉMU

Chcete vyskúšať nové prostredie
a zmeniť si tak dizajn Androidu na
nepoznanie? Dá sa to a nemusíte
mať vôbec čistý Android. Vlastné
prostredie si môžete stiahnuť
z Google Play do každého telefó
nu. Ide vlastne o aplikácie a volajú
sa launchery. V obchode Googlu
môžete zadať toto kľúčové slovo
a nejaký „launcher“ si vybrať.
Nainštalovať ich môžete koľko
chcete. Stlačením tlačidla Domov
sa ale systém bude pýtať, do ktoré
ho prostredia ho chcete prepnúť.
Preto by ste si mali vo finále jedno
prostredie vybrať. My odporú
čame vyskúšať napríklad tieto:
Nova Launcher Prime, Arrow
Launcher, Hola Launcher alebo
napríklad Solo Launcher.

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.



Nova Launcher
Prime a voľba
rolovacieho efektu
domácich obrazoviek
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pripravujeme
VYDAVATEĽ:
SLOVAK TELEKOM, A.S.
ŠÉFREDAKTOR:
ONDREJ MACKO
SPOLUPRACOVALI:
MICHAL REITER
ROMAN KADLEC
MIROSLAV ILLÉŠ
MICHAELA ŠUTKOVÁ
TOMÁŠ BURANSKÝ
XÉNIA RYBÁKOVÁ
KOREKTÚRA:
JANA RYBÁKOVÁ
LAYOUT
A GRAFICKÝ DIZAJN:
LÝDIA VALTER

NAJLEPŠIE DARČEKY
POD VIANOČNÝ STROMČEK

SÍDLO VYDAVATEĽA:
SLOVAK TELEKOM, A.S.
BAJKALSKÁ 2
817 62 BRATISLAVA

ZRELAXUJTE
SVOJU MYSEĽ

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

NÁJDETE
V PREDAJN
IACH
SLOVAK TE
LEKOMU
POČAS
DECEMBRA

NAJNOVŠIE
INTELIGENTNÉ
HODINKY

AKO NA
360 STUPŇOV

SLEDUJTE TV
V MOBILE

APLIKÁCIE PRE ŠTUDENTOV

Zostaňte v dotyku
s technológiami

TOUCHIT je časopis

pre všetkých milovníkov
moderných technológií
Nájdete v ňom
• porovnávacie testy smartfónov,
notebookov, slúchadiel
• recenzie najnovších produktov
• každý mesiac sa dočítate aj praktické
tipy, ktoré vám uľahčia prácu
s počítačom či telefónom.
• ako bonus prinášame
svojim čitateľom úplné
verzie bezpečnostného
softvéru a ďalších
programov úplne zadarmo.
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magenta smarthome
inteligentnÝ domov
pre každÉho
www.telekom.sk/smarthome

Inteligentná
zásuvka

Dymový senzor

Hue osvetlenie
a ovládač svetla

Dverový senzor

Interiérová kamera

Pohybový senzor

