
4
2017

KAMERY 
PRE 360° 
ZÁBERY
S T R A N A 32

iPhone X:
Skutočne  
revolučný iPhone 
S T R A N A 26

Smartfón 
ako videokamera: 
LG V30
S T R A N A 28

ABY BOL VÁŠ SMARTFÓN EŠTE MÚDREJŠÍ Andro id     iOS     W indows  Phone

PLNÍME
NOVOROČNÉ 
PREDSAVZATIA

STRANA 36

OCHRÁŇTE  
SI SVOJ SMARTFÓN

STRANA 46

AKO 
SI VYBRAŤ INTELIGENTNÉ  HODINKY

STRANA 20
APLIKÁCIE
NA SLEDOVANIE 
TV A VIDEO 
OBSAHU

STRANA 42

Zrelaxujte
   si svoju 
myseľ STRANA 14





TOP APLIKÁCIE 01   

EDIT     RIÁL
VITAJTE V ZIMNOM VYDANÍ 
MAGAZÍNU TOP APLIKÁCIE!

Je to už po štvrtýkrát, čo sa vám 
tento rok prihovárame a vždy 
sme pre vás pripravili to najlepšie 
z oblasti aplikácií, mobilnej 

komunikácie, služieb, ale i hardvéru. Toto 
vydanie je zamerané aj vianočne. Máme 
pre vás napr. nápady na darčeky, aby ste 
sa mohli ľahko inšpirovať a nemuseli 
až tak premýšľať, čo vlastne svojim 
blízkym kúpiť. A nemusíte ani chodiť 
ďaleko, vyberiete si aj priamo v predajni 
Telekomu. A ak tam práve nie ste, nevadí 
– veď dnes sú vianočné darčeky z veľkej 
časti o nákupe cez internet. 

Rovnako v tomto vydaní venujeme 
pozornosť novoročným predsavzatiam, 
veď určite plánujete zlepšiť svoju kondič-
ku. A práve preto sú pre vás pripravené 
aplikácie, ktoré podrobne sledujú vaše 
napredovanie. Navštívime wellness aj 
lyžiarske strediská a pustíme sa spolu do 
výberu aktuálnych produktov – inteligent-
ných hodiniek a kamier pre 360° obraz. 

Cez Vianoce sa sleduje televíziu viac 
ako inokedy, veď kto by si chcel nechať 
ujsť stále obľúbeného Mrázika, Tri oriešky 
pre Popolušku a podobné stálice tohto 
obdobia. Ale nie vždy ste pri televízore, 
preto prinášame prehľad služieb, 
ktoré vám umožnia sledovať televízne 
vysielanie na mobilnom telefóne. A napr. 
aj mobilnom internete, takže sledovať 
televíziu môžete kdekoľvek.

A prechádzame na zaujímavý hardvér 
– podelíme sa s vami o naše skúsenosti 
s používaním telefónu iPhone X, ale 
aj LG V30, čo je telefón určený hlavne 

pre kameramanov. Jeden z najkrajších 
telefónov tohto roka – Motorola Moto 
X predstavujeme s radosťou, lebo 
okrem krásy je to aj skutočne výkonný 
a spoľahlivý spoločník. 

V tomto vydaní magazínu Top aplikácie 
nájdete aj rady o tom, ako si nastaviť 
operačný systém Android podľa seba 
a tiež ako si zabezpečiť svoj smartfón, 
aby z neho neunikali citlivé informácie. 
Detailne popisujeme aj aplikáciu Telekom, 
ktorá prezradí o vašej službe u tohto 
operátora všetko – koľko ste už prevolali, 
„predátovali“, kedy nastáva dátum 
nového zúčtovacieho obdobia a pod. Túto 
aplikáciu sa oplatí používať, a to aj pri 
pobyte v zahraničí. Niekedy sa dá s ňou 
aj zarobiť, napr. keď si kupujete kredit 
a dostanete niečo navyše. Pomôže vám 
však aj pri nákupe parkovacieho lístka 
v neznámom meste a vôbec nepotrebujete 
sami zháňať číslo, na ktoré treba poslať 
výzvu na zaplatenie poplatku. 

Ja osobne by som si tiež vybral 
vianočný darček pre seba z tohto vydania. 
Bol by to asi telefón LG V30, ktorý by mi 
snáď nahradil videokameru s tým, že 
sa výsledné video hneď dá uložiť aj na 
internet. Vyskúšam si aj niečo z aplikácií, 
ktoré sledujú pokrok pri cvičení a cez 
prázdniny si vyberiem wellness na 
zregenerovanie tela i duše. 

Prajem vám príjemné prežitie 
vianočných a novoročných sviatkov 
a v novom roku sa teším na ďalšie vydanie 
Top aplikácií. 

Ondrej Macko
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WELLNESS PRE VAŠU 
MYSEĽ  

AK SVOJMU TELU SEM-TAM DOPRAJEME 
WELLNESS, ZASLÚŽI SI HO AJ NAŠE 
VNÚTRO, ABY SME BOLI ZRELAXOVANÍ 
TELOM I DUŠOU. SKÚŠALI STE UŽ NIEKEDY 
NAPRÍKLAD MEDITOVAŤ? ALEBO IBA TAK 
ZATVORIŤ OČI A NA NIČ POČAS TOHO 
NEMYSLIEŤ

DARČEKY PRE 
ONESKORENCOV

KONIEC ROKA SA UŽ TRADIČNE SPÁJA 
S DARČEKMI, NAJMÄ TÝMI, KTORÉ 
NACHÁDZAME POD VIANOČNÝM 
STROMČEKOM. PRINÁŠAME VÁM ZOPÁR 
TIPOV NA DARČEKY PRE KAŽDÉHO ČLENA 
RODINY. 

14
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04 Telekom je piatykrát po sebe najlepší  
operátor 
Spoločnosť P3 Communications už po pia-
tykrát za sebou vyhodnotila, že operátor s naj-
vyššou kvalitou siete na Slovensku je Slovak 
Telekom a pridelila mu titul Best in Test.

12  V Telekome pokračujú Vianoce aj v novom 
roku. Vyberte si svoj darček

 Telekom si aj tento rok pripravil bohaté vianočné 
ponuky mobilných a pevných služieb. Môžete 
ich využiť, pokiaľ si v Telekome aktivujete novú 
službu alebo si predĺžite existujúcu zmluvu. 

18 Aplikácie pre milovníkov zimného obdobia
 Zima sa neúprosne blíži, počasie je čoraz 

chladnejšie, a to nás teší! Prečo? Lebo s týmto 
obdobím sa spája množstvo aktivít, či už 
exteriérových, interiérových a samozrejme aj 
tých mobilných.

26  iPhone X: Skutočne revolučný iPhone 
 Fanúšikovia smartfónov od Applu sa dočkali. 

Do predaja sa dostal najnovší iPhone X, ktorý 
si nezaslúži o nič skromnejší prívlastok ako 
„revolučný“. 

28 LG V30: Smartfón ako videokamera 
Najlepší smartfón od LG chce byť trochu iný, 
ako ostatné vlajkové lode. Má super výbavu, 
ale chce vedieť viac, ako len dobre fotiť. Má 
totiž funkcie, ktoré ho povyšujú do oblasti 
klasických videokamier.

30  Motorola Moto X4
 Dizajnová lahôdka z dielne Motoroly očarí na 

prvý pohľad. Smartfón triedy X prináša u toh-
to výrobcu výborné parametre za cenu, ktorá 
smelo konkuruje aj modelom drahším o viac 
ako 100 eur.

18

28

26
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42
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NOVOROČNÉ PREDSAVZATIA  
ALEBO CVIČÍME PO CELÝ ROK

KONIEC ROKA JE IDEÁLNY ČAS DAŤ SI NOVOROČNÉ 
PREDSAVZATIE. PODOBNE LADENÚ VETU SI MÔŽETE 
PREČÍTAŤ TAKMER VŠADE. JE TO MÝTUS A JE ÚPLNE 
ZBYTOČNÉ ČAKAŤ NA ZAČIATOK NOVÉHO ROKA.

INTELIGENTNÉ HODINKY: 
AKÉ SI VYBRAŤ A AKO ICH 
VYUŽIŤ NAPLNO?

POKIAĽ ZVAŽUJETE KÚPU INTELIGENTNÝCH 
HODINIEK, AVŠAK NEVIETE, ČI JE TOTO ZARIADENIE 
SPRÁVNA VOĽBA, PRINÁŠAME VÁM INFORMÁCIE, 
KTORÉ BY STE MALI POZNAŤ.

31  Edyn – angolský Slovák a slovensko-český 
youtuber 

 Edyn je mladý youtuber, ktorý sa večne usmieva. 
Na prvý pohľad je vidieť, že úplne čisté slovenské 
korene nemá, ale je to jednoznačne Slovák. 

32  Kamery pre 360° zábery 
 Kamery, ktoré dokážu zachytiť obraz celý okolo 

seba sú veľmi populárne a je to aj zaujímavý  
vianočný darček. 

40  Aplikácia Telekom: váš operátor v smartfóne
 Chcete mať prehľad o svojej spotrebe a účtoch? 

Telekom má aj pre slovenských zákazníkov svoju 
aplikáciu. 

42  Aplikácie na sledovanie TV a videoobsahu 
 Každý z nás má občas chuť pozrieť si nejaký seriál, 

správy alebo dobrý film aj inde. Stačí nám aj 
smart fón alebo tablet s prístupom na internet.

46  Ochráňte si svoj smartfón
 Povera, zbytočnosť, marketingový ťah alebo 

ďalšia aplikácia na vytiahnutie pár eur 
z vašej peňaženky? Ani jedno. Mať antivírus 
v smartfóne je už nutnosť a oceníte ju.

48 Prispôsobte si operačný systém Android 
podľa seba

 Operačný systém Android máme radi aj 
preto, lebo si ho môžeme prispôsobiť podľa 
seba. To, ako bude vyzerať, môžeme zmeniť 
na nepoznanie.

50 Mobilné hry na dlhé zimné večery 
 Prinášame vám zoznam mobilných hier, 

ktoré vynikajú svojou zábavnosťou a môžu 
sa stať príjemným spoločníkom počas 
dlhých zimných večerov.

54 Rady a návody pre váš telefón 
 Odpovede na otázky o vašom telefóne,  

ktoré ste sa hanbili opýtať.

36
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Spoločnosť P3 Communications sa venuje 
hodnoteniu kvality operátorov vo väčšine 

európskych krajín. Používa neustále vyvíjanú 
technológiu na overenie všetkých aspektov 

siete, rozhodne to už nie je len o percente 
pokrytia napr. sieťou 4G.

Spoločnosť P3 Communica-
tions už po piatykrát za sebou 
vyhodnotila, že operátor s naj-

vyššou kvalitou siete na Slovensku 
je Slovak Telekom a pridelila mu 
titul Best in Test. Päťkrát za sebou 
určite nie je náhoda ani šťastie, je 
to výsledok systematickej práce 
operátora.

Aktuálny test na Slovensku pre-
behol vo väčších i menších mestách, 
prebiehal aj na vybraných trasách 
ciest. Konal sa v septembri, a to 
v sieťach 2G, 3G a 4G a hodnotili sa 

všetci štyria operátori na Slovensku. 
Jednotlivé testy sa každý rok prispô-
sobujú novým technológiám – napr. 
v tomto roku sa po prvý krát do de-
tailu hodnotilo aj spojenie pomocou 
VoLTE, teda telefonovanie cez dáto-
vú sieť 4G. Takýto hovor sa nadviaže 

5-krát rýchlejšie ako klasický hovor 
a dosahuje aj vyššiu kvalitu prená-
šaného hlasu. P3 Communications si 
takto overuje, že jednotliví operátori 
neustále zlepšujú nasadené techno-
lógie. Počas testu zrealizovali viac 
ako 3800 meraní kvality hlasových 
služieb a viac ako 1500 meraní dáto-
vých služieb, teda testovacia vzorka 
je určite reprezentatívna. Ak by sa 
operátor medziročne nezlepšoval, 
postupne by v hodnotení tejto firmy 
upadal. Podľa testov P3 Communi-
cations sa navyše dá v danom roku 

Telekom JE PIATYKRÁT PO SEBE 
najlepší operátor
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porovnať kvalita siete napr. 
s Maďarskom, Českom, Ho-
landskom, Novým Zélandom 
a pod.

Slovak Telekom v nároč-
nom teste získal najvyššie 
skóre v oboch hlavných 
kategóriách: hlasové i dátové 
služby. Pritom vyhodnoco-
vacia spoločnosť hodnotila 
napr. aj kvalitu prenášaného 
hlasu, aký je čas potrebný na 
spojenie hovoru, ďalej aká je 
spoľahlivosť pri uskutočnení 
hovoru a či bol hovor úspešne 
ukončený. Prirodzene, spo-
ločnosť P3 Communications 
hodnotila aj také dôležité 
parametre ako je rýchlosť pri 
sťahovaní a odosielaní dát, 
rýchlosť reakčných časov, 
doby sťahovania súborov 
alebo kvalita sledovania videa 
na serveri YouTube. Podľa 
P3 Communications majú 
zákazníci Telekomu najlepšiu 
skúsenosť so svojím operáto-
rom na Slovensku.

Telekom v teste P3 Commu-
nications zameranom na hla-
sové služby potvrdil vysokú 
spoľahlivosť hovorov a to tak 
vo väčších ako i menších mes-
tách a tiež na cestách. V tejto 
oblasti potvrdil jasné prvé 
miesto pred svojimi súpermi. 
Dosiahol tiež najkratší čas 
spojenia vo všetkých oblas-
tiach ako i najlepšiu kvalitu 
hovorov spomedzi všetkých 
operátorov. Tiež preukázal 
plnú funkčnosť VoLTE, vrá-
tane fungovania v náročných 
podmienkach. Aj keď sa situá-

cia postupne mení, stále je pre 
väčšiu skupinu ľudí z hľadiska 
komunikácie najdôležitejšia 
kvalita hlasových služieb.

V dátových službách Tele-
kom dosiahol najlepšie skóre 
v každej kategórii vo všetkých 
regiónoch (prezeranie stránok, 
sťahovanie a posielanie súbo-
rov, prezeranie videí na You-
Tube). Slovak Telekom má naj-
rýchlejšie dátové siete a v teste 
dosiahol maximá až 240 Mbps 
pri downloade a 48 Mbps pri 
uploade. Telekom tiež preko-
nal konkurentov v rýchlosti 
dát, na niektorých miestach sú 
jeho rýchlosti až štvornásobne 
vyššie. V prípade spustenia 
videa na YouTube má Telekom 
najkratší čas štartu videa 
a celkovo výborné výsledky 
v streamingu.

Ako sme sa po vyhlásení 
výsledkov dozvedeli, Telekom 
sa v budúcnosti viac zameria 
aj na pokrytie trás železníc 
u nás, rovnako sa ešte skráti 
doba potrebná na spojenie 
hovoru pri VoLTE, a to pod 
dve sekundy zo súčasných 2,5 
sekundy. Zvýšia aj rýchlosti 
dátového prenosu v malých 
mestách a na cestách a to tak, 
aby dosahovali takú kvalitu 
ako je to vo veľkých sloven-
ských mestách.

Branimir Marić na stretnutí 
s novinármi tiež vysvetlil, 
ako presne Telekom určuje 
pokrytie 4G sieťou. Telekom 
aktuálne uvádza, že pokrýva 
svojou 4G sieťou 88,56 % po-
pulácie. Z hľadiska samotné-
ho čísla to nie je najviac na 
Slovensku. Podľa Marića však 
toto číslo môže byť skresle-
ný údaj v závislosti od toho, 
akým spôsobom konkrétny 
operátor meria pokrytie. 

Určovanie pokrytia je totiž 
v prípade Telekomu založené 
na používateľskej skúsenosti. 
Za pokryté miesto sa pova-
žuje len taká lokalita, kde sa 
dosahujú prenosové rýchlosti 
v 4G sieti minimálne rýchlos-
ťou 2 Mbps pre sťahovanie 
dát (download) a 512 kbps 
pre odosielanie dát (upload). 
Pri takýchto rýchlostiach 
zákazník reálne pocíti, že je 
na rýchlej LTE sieti. Podobne 
aj niektorí európski operátori 
hodnotia pri pokrytí populá-
cie sieťou 4G predovšetkým 
silu signálu (RSRP – Reference 
Signal Received Power). Ak 
by si Telekom znížil minimál-
ne prenosové rýchlosti na 
len úroveň 512 kbps down-
load a 128 kbps upload, jeho 
pokrytie by razom vzrástlo až 
na 93,63 % populácie. A to je 
najvyššie číslo pokrytia sieťou 
4G na Slovensku.

Branimir Marić práve 
ukazuje celkové skóre 
po vyhodnotení testu. 
Telekom je prvý a získal 
887 bodov, druhý v poradí 
829 bodov

Takto vyzerá situácia na Slovensku pri downloade (DL) a uploade (UL) dát na rôznych miestach)

ONDREJ  MACKO
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XÉNIA RYBÁKOVÁ

DARČEKY PRE ONESKORENCOV

Darčeky, 
darčeky, 
darčeky…

DETI
Deti sú asi najvďačnejšia a zároveň aj najúprimnejšia skupina obdarovaných. Tá radosť 
v očiach, keď si rozbalia vysnívaný darček nenechá chladným hádam nikoho. V prípade 
detí je však ťažké ustrážiť rozumnú hranicu množstva darčekov, aby sa dokázali potešiť 

z každého. Hádam najlepšie sú darčeky, ktoré nielen potešia, ale aj naučia niečo nové. 
Špecialitou sú aj darčeky, ktoré vyrobíte sami.

Koniec roka sa už 
tradične spája 
s darčekmi, 

najmä tými, ktoré 
nachádzame pod 
vianočným stromčekom. 
No v posledných pár 
rokoch začína byť 
populárne  nakupovanie 
až po Vianociach, keď 
ceny klesajú a obchody 
majú výpredaje. Na 
tento trend naskočili už 
aj niektoré banky, ktoré 
ponúkajú špeciálne 
pôžičky na povianočné 
nákupy. Najväčší problém 
však väčšinou býva 
s vymyslením darčeka, 
ktorý chcete kúpiť. Ak tiež 
patríte medzi oneskorencov, 
ktorí darčeky vybavujú až 
v novom roku, prinášame 
vám zopár tipov na darčeky 
pre každého člena rodiny 
a na akúkoľvek príležitosť.

Rubikova kocka
Rubikova kocka je ukážkovým príkladom hlavolamov, 
ktoré zabávali ešte našich starých rodičov. Sú zábavné, 
rozvíjajú logiku, fyzické zručnosti, na to aby fungovali 
nepotrebujú elektrinu, na rozdiel od tabletu, či počítača 
a zmestia sa do každej tašky. Existuje viacero variantov, 
od jednoduchších až po tie zložitejšie.
Cena: okolo 15 EUR (za klasickú verziu)

Spoločenské hry
Ďalšou skvelou alternatívou počítačových hier, sú tie 

spoločenské. Existuje ich nespočetné množstvo a jednou 
z ich najväčších výhod je tá, že si ich môže zahrať celá 

rodina. Napríklad spoločenská hra Dostihy a stávky je 
výborná na dlhé zimné večery. Deti si precvičia počty, 

nakuknú do sveta podnikania, naučia sa rozhodovať 
a následne niesť následky svojich rozhodnutí, okúsia 

slasť z víťazstva, či trpkosť prehry. A v neposlednom rade 
ich táto hra učí aj trpezlivosti. A buďme k sebe úprimní, 
niektoré zo spomínaných vecí nezaškodí pripomenúť aj 

nám, dospelým.
Cena: 20 EUR
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ŽENY
Vybrať vhodný darček pre ženu dá mužom občas zabrať. Nie každú 

vždy poteší šperk, či parfum a kvety sa dosť ťažko balia do darčekového 
balenia. Pokiaľ má ísť o osobný darček, ktorý má byť naozaj len pre ňu, 

mixér alebo nová súprava hrncov veru nie je tá správna voľba. A pritom 
niekedy stačí naozaj málo. Však posúďte sami.

LEGO Boost
Stavebnice LEGO netreba osobitne predstavovať. Ich 
prednosti pozná asi každý. No možno nie každý vie, 
že LEGO prináša aj spojenie stavania kociek a jed-
noduchého programovania pre deti už od 7 rokov. 
LEGO Boost umožňuje postaviť až 5 rôznych modelov 
a vďaka interaktívnym a motorizovaným súčiastkam 
si ich môžu deti naprogramovať podľa svojich predstáv. 
Na to, aby sa dalo so stavebnicou pracovať, je potrebný 
tablet, ktorý nie je súčasťou balenia a bezplatnú LEGO 
aplikáciu. LEGO Boost nadväzuje na úspešnú edíciu 
programovateľného LEGO Mindstorms, ktoré je určené 
pre staršie deti.
Cena: 145 EUR

Okuliare pre virtuálnu realitu
Virtuálna realita je tu s nami už nejaký ten rôčik 
a vyzerá to tak, že sa jej darí. Skoro všetci výrobcovia 
hardvéru prišli už s okuliarmi pre virtuálnu realitu. Už 
nie je len o hraní a pozeraní krátkych filmov. Existuje aj 
veľa edukatívneho obsahu pre deti, napríklad zo sveta 
prírody, geografie, astronómie, histórie, matematiky či 
chémie. Stačí si stiahnuť špeciálny obsah pre konkrét-
ne okuliare a vyučovanie môže začať.
Cena: od 20 EUR

Inteligentný náramok pre deti
Nárast detskej obezity je celosvetový trend, ktorý sa 
žiaľ nevyhýba ani Slovensku. Pokiaľ chcete mať akti-
vitu svojich detí pod kontrolou, jednou z ciest je aj vo-
deodolný náramok Garmin vivofit jr., ktorý môžu deti 
nosiť pri svojich hrách, ale aj v škole. Batéria vydrží 
celý rok, takže ich netreba nabíjať. Pomocou mobilnej 
aplikácie na vašom smartfóne môžete deti motivovať, 
zadávať im úlohy a odmeňovať ich za ich splnenie.
Cena: 80 EUR

Kniha
Áno, aj v dobe internetu 
a rôznych platených video-
služieb si väčšina žien rada 
sadne napríklad ku krbu, 
zabalí sa do deky, uvarí si 
obľúbený čaj či varené víno 
a prečíta si „normálnu“ kni-
hu, t.j. knihu z papiera. Stačí 
len poznať jej vkus a v kaž-
dom dobrom kníhkupectve, 
aj tom internetovom, vám 
poradia, akú knihu vybrať. 
Pokiaľ jej k tomu pribalíte 
ešte aj lístok, že za ňu nava-
ríte večeru, potom upracete 
a uložíte deti spať, úspech 
máte zaručený.
Cena: od 9 EUR

Wellness pobyt
Ženy potrebujú veľa rozprávať 

a vypovedať všetko, čo cez deň, 
prípadne víkend, zažili. No nie vždy 

sú ich blízki (najmä mužského rodu) 
pripravení počúvať. Výborným 

darčekom je tak napríklad aj víken-
dový wellness pobyt, najlepšie aj 

s kamarátkou, aby sa mala komu vy-
rozprávať a páni môžu zatiaľ doma 

zorganizovať futbalový TV maratón. 
Na Slovensku máme veľa skvelých 
možností na wellness pobyt. Stačí 

si pozrieť niektorý zo zľavových 
portálov a vybrať podľa preferencií. 

Ponúk za prijateľnú cenu je dosť.
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              MUŽI
Ani darček pre muža nie je úplná malina. Veľa žien si láme hlavu, čo 

kúpiť svojmu drahému, aby ho to potešilo. Keď si všimnete, nie je veľa 
reklám, ktoré by boli špecificky zamerané na mužov, avšak pre ženy je 
určená skoro každá reklama. Preto vám ponúkame zopár tipov, ktoré 

vyčaria úsmev na tvári nejednému mužovi.

Bezdrôtové slúchadlá
Výborným darčekom pre športovo aktívnu ženu 
sú bezdrôtové slúchadlá. Napríklad slúchadlá JBL 
T110BT sú ľahké, praktické, s plochým káblom, ktorý 
sa nezamotá, dokážu prehrávať hudbu 6 hodín a dá sa 
pomocou nich prijať aj hovor. Ergonomicky tvarované 
nadstavce do uší sú pohodlné aj na dlhšie nosenie. 
Slúchadlá sa nabijú za dve hodiny. Sú ideálnym spoloč-
níkom na rôzne športové aktivity, ale aj praktické pri 
šoférovaní.
Cena: 39,90 EUR

Smart hodinky
Dámske náramkové hodinky mali okrem praktickej 
funkčnosti aj tú estetickú. No v dobe smartfónov sa 
čaro hodiniek, ktoré ukazujú „len“ čas akosi vytráca. Na 
trh prichádzajú rôzne smart hodinky či náramky, ktoré 
častokrát vyzerajú až príliš mužne. No nájdu sa aj mo-
dely, ktoré spájajú čaro klasických hodiniek so smart 
funkciami. Napríklad nové Garmin vívomove HR Sport 
sú hodinky spájajúce eleganciu klasiky s funkciami 
smart. Dotykový kryštalický displej je umiestnený 
v dolnej časti hodiniek a keď si prezeráte správy, tep 
a iné informácie, analógové ručičky ukazujúce čas sa 
dynamicky pohnú preč. Nie všetko čo je smart, musí aj 
vyzerať ako smart. 😊
Cena: 199,99 EUR

Tesla Powerbank
Slabinou mnohých mužov sú autá. Či už tie rýchle, technologicky 
prešpikované alebo štýlové. A Tesla je značka, ktorá v sebe spája 
viacero týchto aspektov. No povedzme si rovno, že len máloktorá žena 
má také prostriedky, aby svojmu miláčikovi kúpila pod stromček auto, 
a už vôbec nie značky Tesla. Ale radosť bude mať určite aj z power-
banky, ktorá je miniatúrou Tesla Supercharger Monumentu. Tento je 
umiestnený v centrále firmy. Powerbanka má kapacitu 3350 mAh a má 
integrované kábliky s konektormi Micro USB a Lightning.
Cena: 45 USD

Kamera na 360° zábery
Jednou z technologických noviniek na 
trhu, ktorá sa osvedčila, je aj kamera na 
360-stupňové zábery. Na trhu je momen-
tálne už druhá generácia týchto zariade-
ní od niektorých spoločností. A aj keď nie 
sú úplne dokonalé, dajú sa s nimi robiť 
naozaj dobré zábery. Je to iný pohľad na 
svet a s využitím okuliarov pre virtuálnu 
realitu si môžete obraz z týchto kamier 
užiť naplno. Téme 360° kamier sa venu-
jeme v samostatnom článku v tomto 
vydaní Top aplikácií.
Cena: od 189 EUR
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STARÍ RODIČIA
Starší ľudia sú špeciálna kategória, čo sa výberu darčekov 

týka. Keď sa ich opýtate, čo by si želali povedia, že majú 
všetko a nič nepotrebujú. Je jasné, že toľko darčekov ako 
deti nedostanú, no určite väčšina z nás ich chce nejakou 

maličkosťou potešiť. Takými tradičnými darčekmi bývajú 
výživové doplnky na kĺby, či lepšie prekrvenie, prípadne 
teplé ponožky, či kniha. No my tu máme zopár nápadov aj 

na niečo menej tradičné.

Dron
V každom mužovi niekde drieme malý chlapec. 
U niektorých je hneď pod povrchom, u iných hlbšie. 
A chlapci sa radi hrajú, no nie? Tak prečo im nedopriať 
trocha zábavy s hračkou pre veľkých, akou je určite aj 
dron. Je to niečo ako autíčko na diaľkové ovládanie, no 
s jemne komplikovanejším ovládaním. Dron nemusí 
byť veľký a ťažko ovládateľný. Napríklad dron DJI 
Spark je malý, praktický a obsahuje aj kameru. Na ovlá-
danie vám postačí len smartfón, aj keď s RC ovládačom 
je to o niečo jednoduchšie. Dron vydrží lietať na jedno 
nabitie maximálne 15 minút a povel na realizáciu selfie 
fotografie môžete dať aj gestom rúk.
Cena: 549 EUR

Odolný reproduktor
Odolný Bluetooth reproduktor je ideálny spoločník 
na všetkých cestách. Môže prehrávať vaše obľúbené 
pesničky na chate, na záhradnej párty, pri bazéne, či 
jazere a vy sa nemusíte báť, že by sa poškodil. Takýmto 
reproduktorom je napríklad aj JBL Flip 4, ktorý dokáže 
prehrávať kvalitnú hudbu až 12 hodín nepretržite. Je 
vyrobený z odolných materiálov, má kompaktné telo 
a výborný zvuk. Dostupný je až v 7 farbách, z ktorých 
si vyberie každý.
Cena: 129 EUR

Fotokniha či kalendár
V dnešnej dobe digitálnych fotografií si už len 
málokto dáva tlačiť fotografie na papier. Ideme na 
dovolenku, urobíme častokrát niekoľko stoviek foto-
grafií, keď sa vrátime domov, dobiehame zameškané 
a nemáme čas tieto fotografie ani pretriediť a nie 
ešte aj vytlačiť. Naši rodičia a starí rodičia sú však 
zvyknutí na fotografie, ktoré sa dajú chytiť do ruky, 
a preto ak im darujete fotoknihu, napríklad takúto 
fotoknihu ich vnúčat, určite sa potešia. Samozrejme, 
vyžaduje si to aj trocha vášho času, keďže fotoknihu 
musíte najskôr pripraviť, vybrať fotografie, naaran-
žovať ich na jednotlivé strany a následne zadať do 
výroby. No výsledok určite poteší a navyše, je to 
pekná pamiatka aj do budúcna. Skvelou alternatí-
vou fotoknihy je aj špecializovaný kalendár z vašich 
fotografií. V takom prípade budú fotografie vnúčat 
a detí tešiť starých rodičov každý deň.
Cena: od 10 EUR
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Vyhrievacia deka
Veľa starších ľudí má problém s termoreguláciou 
a často im býva zima. Kedysi sa na vyhriatie postele 
alebo zahriatie nôh, či chrbta používal termofor, do 
ktorého sa naliala horúca voda a ten zahrieval svoje 
okolie. No v dnešnej dobe máme už sofistikovanejšie 
riešenia, ako sú napríklad vyhrievacie deky. Deka 
Beurer HD 100 má rozmery 200 × 150 cm, až 6 stup-
ňov nastavenia intenzity, automaticky sa vypne, aby 
neprišlo k prehriatiu a je možné ju prať aj v práčke 
pri 30 °C.
Cena: 98 EUR

Mini tlačiareň
Starí rodičia sa radi chvália svojimi vnúčatami. A pokiaľ práve 

nie sú s nimi, radi ukazujú všetkým aspoň ich fotografie. Pre 
technicky zdatnejších starých rodičov je tu mini tlačiareň 

HP Sprocket, ktorá sa zmestí aj do zadného vrecka nohavíc 
a tlačí fotografie veľkosti 5 × 7,6 cm na počkanie. Fotografie 

môžete poslať na tlačiareň priamo zo smartfónu cez aplikáciu 
k tlačiarni. Do tlačiarne je potrebné zakúpiť špeciálne papiere 

s technológiou Zink, tá nevyužíva na tlač atrament. Stačí 
vložiť balíček fotografických papierov (10 ks v balení) a zo 

smartfónu poslať fotografiu na tlačiareň. Po vytlačení budú 
fotografie vode odolné a majú aj ochranu proti roztrhnutiu. Na 
zadnej strane fotografie je aj samolepiaci papier, takže hneď po 

vytlačení sa dá fotografia aj nalepiť.
Cena: 106 EUR

Rodinný asistent od Slovak Telekom
Žiaľ, nie všetci sa dožívajú dôchodku v plnom zdraví, aby si ho mohli 
užiť. Veľa dôchodcov má zdravotné problémy, zlú pohyblivosť, prípadne 
iné obmedzenia, ktoré im bránia prežiť jeseň svojho života naplno. Na-
vyše, veľa z nich žije samých v domoch alebo v bytoch a ich deti a vnú-
čatá bývajú ďaleko. Pokiaľ chcete mať istotu, že vaši rodičia sú v poriad-
ku a ak by náhodou bol nejaký problém, pomoc príde v čo najkratšom 
čase, je pre nich vhodná služba Rodinný asistent. Tá obsahuje špeciálne 
mobilné zariadenie s vlastnou SIM (hodinky alebo telefón), webovú 
aplikáciu a nonstop služby Dohľadového centra. Obe zariadenia majú 
SOS tlačidlo, ktoré spoľahlivo privolá pomoc v prípade núdze alebo 
nebezpečenstva, zariadenia sa dajú lokalizovať nielen prostredníctvom 
GPS, ale aj mobilnej siete a dokážu detegovať pád a následnú nehybnosť 
zariadenia a privolať pomoc.
Cena: 14,90 EUR mesačne + jednorazový poplatok podľa vybraného 
zariadenia (59 EUR telefón, 99 EUR hodinky)
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DOMÁCNOSŤ

Túto kategóriu sme zvolili preto, lebo veľa darčekov, ktoré sú na prospech všetkým 
v domácnosti, veľmi často dostávajú ženy. A to nie je správne, hoci je pravda, že väčšinou sa 
o domácnosť stará žena. Avšak po tom povysávanom koberci chodí predsa každý a taktiež 

každý rád ochutná čerstvú bábovku, ktorá bola pripravená aj za pomoci nového mixéra. Takže 
darčeky, ktoré sú všeobecne prospešné, treba označovať v množnom čísle.

Zvlhčovač vzduchu
Vedeli ste, že ideálna vlhkosť, ktorú by ste 
mali mať v domácnosti je niekde medzi 
40 ÷ 60 %? No veľakrát je táto hodnota 
podstatne nižšia. Vlhkosť v domácnosti 
záleží od počasia, ale aj od materiálov, 
aké boli použité pri výstavbe vášho bytu, 
či domu. Napríklad byty, kde je použitý 
sadrokartón vo väčších množstvách, 
majú priemernú vlhkosť nižšiu ako tam, 
kde je sadrokartónu menej. Výborným 
spôsobom ako zvýšiť vlhkosť v byte, či 
dome je zvlhčovač vzduchu. Napríklad 
zvlhčovač Oskar Little od švajčiarskej 
spoločnosti Stadler Form je tichý, výkon-
ný, kompaktný, jednoduchý na ovládanie, 
a pritom vyzerá skvele. Do vody je možné 
pridať aj esenciu, ktorá prevonia celý byt.
Cena: 199 EUR

Xbox One X
Xbox poznajú všetci najmä ako hernú konzolu. Avšak nie je to úplne tak. 
Nedávno prišla na trh nová verzia tejto obľúbenej konzoly pod názvom Xbox 
One X a čo sa týka herného výkonu, nemá zatiaľ konkurenciu. Je to momen-
tálne aj jediná konzola, ktorá dokáže prehrávať Blu-Ray disky v 4K kvalite. 
Samozrejme, prehrá aj klasické Blu-Ray médiá, ako aj DVD. Môžete ju použiť 
aj na prehrávanie obsahu z YouTube, Netflix, či iných služieb. Využijete ju na 
premietanie fotografií, ktoré máte uložené napríklad v OneDrive a podporuje 
aj virtuálnu realitu PlayStation VR. Skrátka Xbox One X sa tak môže stať 
multimediálnym centrom vašej domácnosti.
Cena: 500 EUR

Robotický vysávač
Vysávanie nepatrí k obľúbeným domá-
cim prácam. Pokiaľ žije v domácnosti 
viac členov, je potrebné vysávať aj viac-
krát do týždňa. No nie vždy je na to čas 
cez pracovný deň a keď príde víkend, 
z vysávania sa stáva nočná mora. No 
na trhu existuje už veľa robotických 
vysávačov, ktoré vám s touto nepopu-
lárnou činnosťou radi pomôžu, a to hoci 
aj každý deň. Najradšej vysávajú vtedy, 
keď nie ste doma, tie lepšie sa nezamo-
tajú ani do káblov a zo schodov určite 
nespadnú. Robotický vysávač však nie 
je lacný špás. Pokiaľ zvažujete kúpu 
takéhoto pomocníka, odporúčame ne-
pozerať sa po tých najlacnejších, aby ste 
s ním nemali viac starostí ako úžitku.
Cena: odporúčame od 250 EUR vyššie

Smarthome
V poslednej dobe sa stále viac 
hovorí o inteligentnej domác-
nosti alebo inak o smarthome. 
O čo vlastne ide a ako nám to 
vie zlepšiť život? To býva častá 
otázka pri počutí tohto nového 
slova. Existuje viacero riešení, 
no pokiaľ si chcete vyskúšať 
ako sa smarthome zapáči vám, 
je vhodné si vybrať riešenie od 
Slovak Telekom. Môžete mať na-
montovanú interiérovú kameru, 
cez ktorú môžete nazrieť do váš-
ho bytu, či domu a skontrolovať 
napríklad domáceho miláčika. 
Užitočný je aj senzor, ktorý vás 
upozorní na vytekajúcu vodu 
napríklad z práčky alebo pohy-
bový, či dverový senzor. Sami si 
vyskladáte čo potrebujete, za-
riadenia si môžete kedykoľvek 
doplniť a viete sa rozhodnúť, či 
chcete platiť jednorazovo alebo 
mesačne.
Cena: od 10,99 EUR mesačne
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DVOJIČKY  
HUAWEI

Smartfón Huawei 
P10 lite a k nemu ako 
darček jedno zariadenie 
z ponuky – smartfón 
Huawei Y6 2017 alebo 
tablet Huawei Media-
Pad T3 8“ alebo fit nára-
mok Huawei Fit. Darček 
je zadarmo, avšak účtuje 
sa administratívny po-
platok vo výške 4 centy.

V TELEKOME POKRAČUJÚ 

Vianoce aj v novom roku. 
VYBERTE SI SVOJ DARČEK

ROMAN  KADLEC

TELEKOM SI AJ TENTO ROK PRIPRAVIL 
BOHATÚ PONUKU MOBILNÝCH A PEVNÝCH 
SLUŽIEB. MÔŽETE ICH VYUŽIŤ, POKIAĽ SI 
V TELEKOME AKTIVUJETE NOVÚ SLUŽBU 
ALEBO SI PREDĹŽITE EXISTUJÚCU ZMLUVU.

Ponuke dominuje bohatý výber 
hardvéru pre vás i vašich blízkych. 
K službám si môžete vybrať nové 

smartfóny, notebooky, ale aj hraciu 
konzolu Sony PlayStation 4. Aby toho ne-
bolo málo, získať môžete dokonca aj dve 
zariadenia v jednej akcii a nechýbajú ani 
obľúbené zľavové kupóny, vďaka ktorým 
môže váš blízky získať paušál za polovicu.

Pokiaľ si aktivujete 
nový paušál Happy 
alebo predĺžite 
viazanosť, môžete 
si vybrať vaše nové 
zariadenie zo štandard-
nej ponuky zariadení 
alebo využiť vianočnú 
ponuku a vybrať si 
jednu z atraktívnej po-
nuky troch „dvojičiek“. 
Dvojičky pozostávajú 
z hlavného zariadenia 
a darčeka, pričom na 
výber máte dve alebo 
tri možnosti.

Ponuka dvojičiek je 
nasledujúca a je platná 
do 31. 12. 2017 alebo do 
vypredania zásob.

Huawei P10 lite Huawei Y6 Huawei FitHuawei Mediapad

+
JEDEN  

Z TROCH 
DARČEKOV

PONUKA PRE MOBILNÉ PAUŠÁLY HAPPY
CENNÍK:
1 € MESAČNE (+ ÚVODNÝ POPLATOK 49 €) K HAPPY PROFI, XXL
2 € MESAČNE (+ ÚVODNÝ POPLATOK 49 €) K HAPPY XL
5 € MESAČNE (+ ÚVODNÝ POPLATOK 79 €) K HAPPY XL VOLANIA A L
7 € MESAČNE (+ ÚVODNÝ POPLATOK 109 €) K HAPPY M
7 € MESAČNE (+ ÚVODNÝ POPLATOK 129 €) K HAPPY S
7 € MESAČNE (+ ÚVODNÝ POPLATOK 149 €) K HAPPY XS A XS MINI

PAUŠÁL  
PRE BLÍZKEHO  
ZA POLOVICU

TELEKOM PONÚKA V TEJTO AKCII AJ KUPÓN,  

VĎAKA KTORÉMU SI MÔŽE VÁŠ BLÍZKY AKTIVOVAŤ 

PAUŠÁL ZA POLOVICU. DRUHÝ PAUŠÁL SA 

AKTIVUJE NA ROVNAKÉ RODNÉ ČÍSLO ALEBO 

IČO, KUPÓN PLATÍ DVA MESIACE A JE MOŽNÉ HO 

VYUŽIŤ NA HAPPY PAUŠÁLY OKREM VARIANTOV 

PROFI A PRE MLADÝCH.  

PONUKA JE PLATNÁ DO 31. 12. 2017.
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DVOJIČKY KU KOMBINÁCII SLUŽIEB MAGIO TV + INTERNET

Ak si aktivujete internet a TV službu od programu L, 
resp. celý triple-play balík (TV + internet + pevná linka), 
môžete si vybrať konzolu Sony PlayStation 4 Slim 500 
GB s PS Plus na 90 dní + Lenovo Moto C s 1 hrou alebo 
notebook Lenovo IdeaPad 110-15IBR + Lenovo Moto C.

Lenovo Moto E4

Sony PlayStation 4 Slim Lenovo Moto C + hraDualshock + 3 hry

Lenovo Sports Band G02 JBL T450BTLenovo 500 2.0

+
JEDEN  

Z TROCH 
DARČEKOV

PONUKA PRE PEVNÉ SLUŽBY S CHYTRÝM BALÍKOM

DVOJIČKY 
LENOVO

 

Smartfón Lenovo Moto E4 
a k nemu ako darček jedno 
zariadenie z ponuky – fit nára-
mok Lenovo Sports Band G02 
alebo Bluetooth reproduktor 
Lenovo 500 2.0 alebo Blue-
tooth slúchadlá JBL T450 BT. 
Darček je zadarmo, v prípade 
tejto dvojičky sa neúčtuje ani 
administratívny poplatok.

CENNÍK:
1 € MESAČNE (+ ÚVODNÝ POPLATOK 1 €) K HAPPY PROFI, XXL, XL, XL VOLANIA A L
2 € MESAČNE (+ ÚVODNÝ POPLATOK 29 €) K HAPPY M
4 € MESAČNE (+ ÚVODNÝ POPLATOK 29 €) K HAPPY S
5 € MESAČNE (+ ÚVODNÝ POPLATOK 29 €) K HAPPY XS A XS MINI

Pokiaľ nepotrebujete alebo nechcete 
nový smartfón, môžete si k paušálu 
Happy zobrať aj novú hernú konzo-
lu Sony PlayStation 4 Slim 500 GB 
s predplatným v službe PS Plus na 

90 dní. Ku kon-
zole si môžete 

vybrať jeden z dvojice darčekov – 
DualShock 4 ovládač a 3 hry (Dri-
veClub, Horizon, Ratchet & Clank) 
zadarmo alebo smartfón Lenovo 
Moto C a 1 hra (Ratchet & Clank) za 
administratívny poplatok vo výške 
4 centy.

CENNÍK:
1 € MESAČNE (+ ÚVODNÝ POPLATOK 49 €) K HAPPY PROFI, XXL
3 € MESAČNE (+ ÚVODNÝ POPLATOK 49 €) K HAPPY XL
6 € MESAČNE (+ ÚVODNÝ POPLATOK 79 €) K HAPPY XL VOLANIA A L
8 € MESAČNE (+ ÚVODNÝ POPLATOK 109 €) K HAPPY M
8 € MESAČNE (+ ÚVODNÝ POPLATOK 129 €) K HAPPY S
8 € MESAČNE (+ ÚVODNÝ POPLATOK 149 €) K HAPPY XS A XS MINI

DVOJIČKY PLAYSTATION 4

JEDEN  
Z DVOCH 

DARČEKOV

+

+

Lenovo Moto CLenovo IdeaPad 110-15IBR

+

Darčeky od Teleko-
mu môžete získať aj 
v prípade, že si prídete 
aktivovať alebo pre-
dĺžiť zmluvu pevných 
služieb s tzv. Chytrým 
balíkom. Ten označuje 
kombináciu pevných 
služieb, ako je Magio 
internet s televíziou  
a/alebo Pevnou lin-
kou. Ich kombináciou 
totiž získate výhod-
nejšiu cenu a ušetríte. 
A to je chytré.

Akciové ponuky pre 
Chytrý balík platia do 
vypredania zásob.

CENNÍK:
13 € MESAČNE (+ ÚVODNÝ POPLATOK 1 €) K XL / 49 € K L

Lenovo Moto C  
+ hra

Sony PlayStation 4 Slim

AKCIA PLATÍ DO 31. 1. 2018, ALEBO DO VYPREDANIA ZÁSOB.
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Ak svojmu telu sem-tam do-
prajeme wellness, zaslúži si 
ho aj naše vnútro, aby sme 

boli zrelaxovaní na tele i na duši. 
Skúšali ste už niekedy napríklad 
meditovať? Alebo iba tak zatvoriť 
oči a na nič počas toho nemyslieť?  
Koncentrovať svoje myšlienky na 
„nič,“ je takmer nemožné. Máme 
plnú hlavu správ, spomienok, ná-
padov, obrazov a tie zamestnávajú 
našu myseľ. 

Triediť tieto informácie a čistiť 
si hlavu v dobe, keď musíme čeliť 
nadmernej záťaži je veľmi dôležité. 

Okrem meditácie je vhodný aj 
pohyb v prírode, šport, spoločenské 
hry alebo tvorivé dielne. Všetky 
tieto aktivity podporujú duševné 
zdravie a navyše prinášajú aj iné 
benefity pre organizmus. 

Možno si poviete, že na podobné 
veci nemáte čas. To je však elemen-
tárna chyba, ktorú si mnohí uve-
domíme, až keď je neskoro a naše 
telo nám dá STOPKU v podobe 
vyčerpanosti či zlých snov a ocho-
renia. Starajte sa o seba a dopraje 
si to, čo potrebujete, aby ste boli 
zdraví a šťastní. Relaxujte telom 

aj mysľou, aspoň niekedy. Vyhraďte 
si na tieto aktivity čas a riaďte sa 
heslom, že aj 10 minút týždenne je 
lepšie ako nič. 

Asi vám nepovieme nič nové, 
ale na relaxovanie mysle existujú 
aj aplikácie pre váš smartfón či 
tablet. Sú naozaj od výmyslu sveta 
a bola by škoda ich nevyskúšať. 
V našom výbere prinesieme z kaž-
dého rožka troška. Nemusíte si ich 
všetky hneď inštalovať, prečítajte 
si o nich a vyskúšajte iba tie, ktoré 
vás zaujmú najviac. Želáme vám 
veľa krásnych a čistých myšlienok. 

Wellness  
pre vašu  
myseľ

V súčasnosti sme vystavení čoraz 
náročnejším podmienkam, či už 
doma, v práci, alebo kdekoľvek 
inde. Zvládať nadmernú záťaž sa 
nám nie vždy podarí. Z práce potom 
chodíme domov unavení a ak nám 
nezostáva čas ani na koníčky, naša 
myseľ sa nemá čas zregenerovať.  
To sa v konečnom dôsledku 
prejaví na našom zdraví.

TOMÁŠ  BURANSKÝ
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HEADSPACE

Headspace je asi najznámejšia aplikácia 
spomedzi meditačných aplikácií. Obsahu-
je meditačné sedenia s lektorom Andym, 
ktorý absolvoval cestu v Tibete a meditá-
cii sa priučil od samotných mníchov. Andy 
opisuje presnými pokynmi, čo máte počas 
meditácie robiť a navyše ich aplikácia 
dopĺňa jednoduchými animáciami. Na 
vyskúšanie máte 10 meditačných lekcií 
zadarmo, potom si môžete ďalšie pred-
platiť na báze mesačného predplatného. 
Dĺžku meditačných cvičení si zvolíte 
medzi 3, 5 alebo 10 minútami. Meditačné 
cvičenia môžete so slúchadlami robiť kde-
koľvek v práci, doma, vo vlaku či lietadle. 
 Meditácie sú v angličtine. 

RELAXATION
Ak chcete svoje podvedomie dostať do 
pohody, vyskúšať môžete päťminútové 
meditačné cvičenia ráno po prebudení 
a večer pred spaním. Aplikácia je jednodu-
chá a neobsahuje nič navyše. Po spustení 
vám ponúkne prvé sedenie, následne si 
vyberiete, či ste sa práve prebudili alebo 
sa chystáte spať a spustí sa prehrávanie. 
Nahrávka obsahuje hlasovú inštruktáž 
a príjemnú relaxačnú hudbu. Musíte však 
vedieť po anglicky, pretože celá aplikácia 
a relaxačné sedenia sú v angličtine. V bez-
platnej verzii je k dispozícii jedno sedenie 
a za poplatok si dokážete odomknúť 
ďalšie. 

RELAX VIBRATOR V1.3
Ak máte dobrý sluch a zrak, aké je všetko 
jednoduché, dokonca aj meditovať. No 
čo, ak vám napríklad práve sluch dobre 
neslúži. Práve pre vás je určená táto 
aplikácia. Prostredníctvom nej dokážete 
nastaviť vibrátor vášho telefónu tak, aby 
dokázal stimulovať váš mozog a podpo-
riť koncentráciu. Meditácia by potom 
mala vyzerať tak, že si ľahnete na posteľ, 
alebo pohodlne sadnete. Vibrácie budú 
podľa nastavení vibrovať a pomáhať vám 
koncentrovať sa na meditáciu. Nič navyše 
v aplikácii nehľadajte.  

APLIKÁCIE 

VÁM POMÔŽU 

ZRELAXOVAŤ, NO 

DOKÁŽETE TO AJ 

BEZ MOBILU.

SKÚSTE AJ OFFLINE  
MEDITÁCIU DOMA

Meditácia nie je žiadne šarlatánstvo. V podstate ide o upokojenie 
mysle. Pomáha eliminovať veci, ktoré ju zbytočne rozptyľujú 
(problémy, starosti, obavy, náhodné obrazy). Skúste si aspoň 
jednu offline meditáciu u vás doma.

Nájdite si pokojné, nikým a ničím nerušené teplé miesto,  
kde si môžete sadnúť tak, aby ste sa cítili v pohode.  

1. Sadnite si uvoľnene a pohodlne, tak aby ste nezaspávali

2. Držte vystretý chrbát a hlavu zarovno so šijou.

3. Zhlboka dýchajte a koncentrujte sa na svoj dych (na hlboký 
nádych a hlboký výdych).

4. Len čo stratíte pozornosť a začnú vás prenasledovať iné  
myšlienky, opäť sa začnite sústrediť na dýchanie. 

5. Postupne privrite oči a skúste sa čo najviac sústrediť iba na 
dýchanie a pokračujte v tom čo najdlhšie, pričom prípadné 
odbočenia mysle opäť vráťte na koncentráciu na dýchanie. 
Takto by ste mohli vydržať aj 15 až 20 minút. 

6. Postupne sa začnite vracať k normálnemu stavu vedomia, keď 
budete mysľou opäť prítomný, pomaly vstaňte a snažte sa ešte 
pár minút nevykonávať rýchle pohyby.  

Tak aký je to pocit? Cítite sa lepšie? Veríme, že ste sa presved-
čili, že nejde o žiadne šarlatánske techniky, len o vaše myšlienky, 
vnútro, uvedomenie si samého seba a svojich potrieb. Nazdravie!  

RELAXOVANIE A MEDITÁCIA

VYHRAĎTE 
SI PRE SEBA 

ASPOŇ 10 MINÚT 
TÝŽDENNE.
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LOOP
Relaxovať nemusíte iba 
meditáciou. Loop je hra, ktorá 
zrelaxuje vašu myseľ pri 
meditačnej hudbe a spájaní 
slučiek. Obtiažnosť hry sa 
postupne zvyšuje a budete 
musieť zapojiť aj svoju vizuál-
nu predstavivosť. Skladaním 
kruhov, ktoré nám pripo-
mínajú tie z filozofie ZEN, 
dokážete svoju koncentráciu 
sústrediť naozaj iba na vyrie-
šenie konkrétnej úlohy, a to 
tak, aby všetky cesty z kruhu 
boli uzavreté. Hru odporú-
čame aj ľuďom, ktorí neradi 
hrávajú hry na svojom smart-
fóne. Táto hra je zadarmo a za 
mierny poplatok si môžete 
odstrániť reklamu. 

COLORME
Ste fanúšikom antistreso-
vých omaľovánok, ktoré 
prežívajú svoj boom? Potom 
ich môžete mať aj vo svojom 
smartfóne. Aplikácia ob-
sahuje množstvo krásnych 
motívov na vyfarbovanie, 
zoradených do tematických 
celkov. Maľovať môžete vtedy, 
keď máte chuť. Aplikácia roz-
víja vašu kreativitu a dokáže 
vás upokojiť, keď ste v zlom 
psychickom rozpoložení. 
Stačí si vymaľovávať a nechať 
vašu fantáziu pracovať za 
vás. Dokončené omaľovánky 
môžete uložiť ako obrázok 
do svojho telefónu či zdieľať 
na sociálne siete, alebo si ich 
poslať na e-mail a vytlačiť.  

DOT2DOT
Pamätáte si z detských časo-
pisov číslovanku či spájačku? 
Ide o veľmi jednoduchú hru, 
v ktorej spájate očíslované 
body čiarou až vytvoríte 
finálny obrázok. A to ste 
vlastne ani nevedeli, že ide 
o hru, ktorá podporuje vaše 
sústredenie. Koncentrovanie 
sa na jednotlivé body pomá-
ha vašej mysli zabudnúť na 
iné informácie, ktoré zamest-
návajú váš mozog. Hra má 
množstvo tematických motí-
vov. Ak si však myslíte, že ide 
o jednoduchú hru, mýlite sa. 
Jednotlivé kresby obsahujú 
aj viac ako 300 bodov na spá-
janie, čiže váš mozog dostane 
naozaj zabrať.  

HRY NA ODBÚRANIE MYŠLIENOK

ANTISTRESS  
BUBBLE WRAP

Ste v strese a klepete nohou, alebo 
stláčate antistresovú loptičku či ohrýza-
te ceruzku? Potom niečo nie je v poriadku 
s vašim podvedomím. Aj na to samozrejme existuje aplikácia. 
Nám sa zdá najvtipnejšia tá na praskanie bublinkovej fólie, 
ktorú poznáme z balení rôznych výrobkov. V aplikácii stláčate 
jednotlivé bublinky a tie sa pri charakteristickom zvuku 
a vibračnej odozve praskajú. Podľa tvorcov aplikácie by vás 
to mohlo upokojiť. Naša skúsenosť je opačná, hnevalo nás, že 
sa bublinky po istom čase opäť nafúkli a vlastne tak praskáte 
nikdy nekončiacu fóliu. Veď skúste si to na vlastnej koži.  

ANTISTRESOVÉ APLIKÁCIE

ANTISTRESS
Antistresových hier nájdete v obchodoch 
s aplikáciami veľké množstvo. Ak však 
nechcete mať telefón zahltený množ-
stvom aplikácií, potom skúste práve túto. 
Tá v sebe ukrýva množstvo antistreso-
vých hier, ktoré sú prehľadne uložené vo 
virtuálnej poličke. Môžete napríklad hrkať 
oceľovými guličkami, čistiť jazierko od lekna, 
zoraďovať drevené kocky, točiť obľúbený fidget 
spinner alebo len tak stláčať tlačidlá. Hier je tu naozaj neúrekom. 
Aplikácia je zadarmo a niektoré balíčky hier si môžete prikúpiť za 
mierny poplatok. Oceňujeme, že aplikácia ani v bezplatnej verzii 
neobsahuje rušivú reklamu.  
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BRAIN FOCUS
Porucha sústredenia je jednou zo 
základných problémov, ktoré narú-
šajú každodenné fungovanie ľudí 
v práci alebo doma. Začnete niečo 
v práci robiť a potom sa pristihne-
te, že namiesto toho si ohrýzate 
nechty? S týmto by vám mala pomôcť 
aplikácia Brain Focus. V nej si zvolíte 
začiatok pracovného sedenia, počas 
ktorého sa budete sústreďovať iba 
na dokončenie konkrétnej pracovnej 
úlohy. Aplikácia potom spustí časovač 
a začne merať vašu koncentráciu. 
Ak prerušíte sústredenie, mali by ste 
to v aplikácií označiť. Výsledkom by 
malo byť, že postupným používaním 
budete vedieť sami od seba ovládať 
svoju koncentráciu.  

FOREST

Aplikácia Forest je určená na „pesto-
vanie“ vašej koncentrácie. V aplikácii 
si zvolíte, koľko minút sa chcete kon-
centrovať na dokončenie napríklad 
pracovnej úlohy, alebo učenia sa či 
na meditáciu. Minimum je 10 minút 
a maximum 120 minút. Spustením 
časomiery zasadíte semienko svojej 
koncentrácie a postupným ubúdaním 
časomiery z neho vyrastie buď kríček 
alebo krásny veľký strom. Všetko 
závisí iba od vás a od dĺžky vášho sú-
stredenia sa. Postupným sústredením 
sadíte les. Šľachetné je, že ak si zakú-
pite úplnú verziu aplikácie, podporíte 
nadáciu, ktorá sadí skutočné lesy, aby 
sa nám na Zemi lepšie žilo a dýchalo.  

TIDE
Aplikácia Tide je niečo medzi apli-
káciou na meditáciu a trénovanie 
koncentrácie. V menu aplikácie si 
nastavíte čas na sústredenie, farebný 
a hudobný motív. Zvyšok je už na 
vás. Príjemné tóny by mali podporiť 
vašu koncentráciu či meditáciu. Páči 
sa nám, že aplikácia aj štatisticky vy-
hodnocuje, koľko času ste sa dokázali 
sústrediť. A oceňujeme tiež hudobné 
motívy, tie sú od lesov, cez dážď až po 
hluk kaviarne úplne geniálne. Ak teda 
napríklad aj radi zaspávate pri búrke 
či bubnujúcom daždi, táto aplikácia 
dokáže uspokojiť aj túto potrebu.  

KONCENTRÁCIA  

PRE ZDRAVIE 

CELÉHO TELA 

SKÚSTE TRÁVIŤ 

VEĽA ČASU 

V PRÍRODE. 



ZIMNÉ APLIKÁCIE

Na toto krásne 
a jedinečné obdobie 
sa teší množstvo 

ľudí, ktorí sa nevedia dočkať 
prvého snehu, aby naskočili 
na lyže a vyrazili na svah 
obľúbenej zjazdovky. Turisti 
sú na tom veľmi podobne, 
nakoľko prechádzka zasne-
ženou krajinou má svoje 
čaro a vášmu telu taktiež 
prospeje trošku čerstvého 
vzduchu. Okrem toho sa 
nám nevyhnú ani dlhé zim-
né večery, ktoré nemusíte 
prioritne stráviť sledovaním 
televízie. Ak nie ste aktívni 
prevádzkovatelia zimných 
športov, môžete byť pasívni 
a siahnuť po smartfóne 
s dobrou hrou so zimnou 
tematikou. V tomto článku 
nájdete niekoľko zaujíma-
vých aplikácií, ktoré sú úzko 
späté so zimným obdobím, 
pričom sme ich rozdelili do 
viacerých kategórií, aby si 
vybral skutočne každý.
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ONTHESNOW
Aktívny lyžiar alebo snowboardista musí mať 
pod palcom všetky snehové správy a informácie 
o obľúbených lokalitách. V tomto prípade nie 
je nič jednoduchšie ako aplikácia ponúkajúca 
množstvo informácií, ktoré dozaista zužitkujete. 
Aplikácia OnTheSnow ponúka prehľad o slo-
venských, ale aj svetových zimných strediskách, 
kde nechýbajú snehové správy, správy o vývoji 
počasia, správy o dostupnosti vlekov/zjazdoviek 
alebo rôzne fotografie, ktoré pridávajú používa-
telia aplikácie. Jednotlivé strediská si môžete 
ukladať do obľúbených a mať k nim rýchly 
prístup. Páči sa nám aj položka profil stredísk 
s dôležitými informáciami o tratiach, vlekoch 
a skipasoch. K dispozícii sú aj online kamery 
z rôznych lokalít a zaujímavé snehové aktuality.

HORSKÁ ZÁCHRANNÁ 
SLUŽBA

Veríme, že túto aplikáciu nebudete nikdy potre-
bovať, ale viete ako sa hovorí? Pripravenému 
šťastie praje! Oficiálna aplikácia slovenskej hor-
skej záchrannej služby je veľmi jednoduchá, čo 
je veľkou výhodou. Po jej otvorení ihneď viete, 
čo v prípade núdze stlačiť. Najprv však odporú-
čame zadať niekoľko osobných informácií, ktoré 
v prípade potreby záchranárom výrazne pomô-
žu. V prípade núdze je možné jedným kliknutím 
kontaktovať horskú záchrannú službu alebo jej 
odoslať špeciálnu textovú správu. Páči sa nám 
aj prispôsobenie pre hluchonemých a tiež rôzne 
aktuálne informácie o výstrahách a lavínach. 
Aplikácia môže využiť aj LED blesk fotoapará-
tu, ktorý zužitkuje ako baterku alebo na SOS 
svetelný kód. Napokon tu nájdete aj užitočné 
informácie o poskytnutí prvej pomoci.

MIROSLAV  ILLÉŠ

Aplikácie 
pre milovníkov 
zimného obdobia

ZIMA SA NEÚPROSNE BLÍŽI, POČASIE JE ČORAZ 
CHLADNEJŠIE, A TO NÁS TEŠÍ! PREČO? LEBO S TÝMTO 
OBDOBÍM SA SPÁJA MNOŽSTVO AKTIVÍT, ČI UŽ 
EXTERIÉROVÝCH, INTERIÉROVÝCH A SAMOZREJME AJ TÝCH 
MOBILNÝCH. ČORAZ VIAC ĽUDÍ TRÁVI URČITÚ ČASŤ ZIMY NA 
HORÁCH ALEBO V PRÍRODE, ČO JE ZDRAVIU PROSPEŠNÉ, 
ALE ANI TU NEZABÚDAME NA APLIKÁCIE, BEZ KTORÝCH TO 
UŽ AKOSI NEJDE A ČASTO NÁM VEDIA POMÔCŤ.

APLIKÁCIE PRE LYŽIAROV 
A SNOWBOARDISTOV



ZIMNÉ APLIKÁCIE

ATHLETICS: 
WINTER 
SPORTS

Zimné športy sú veľmi ob-
ľúbené pri ich aktívnom, ale 
aj pasívnom prevádzkovaní, 
napr. pri hraní hier. V tejto 
hre ide o výhradne zimné 
olympijské športy, ktoré mô-
žete hrať samostatne alebo 
v režime dvoch hráčov, keď 
sa displej vertikálne rozdelí 
na dve časti a o zábavu je 
postarané. Samozrejmosťou 
je nastavenie obťažnosti, 
pričom postupne prechá-
dzate jednotlivé disciplíny. 
Každá nasledujúca sa vám 
otvorí iba v tom prípade, ak 
tú aktuálnu úspešne zvlád-
nete alebo používate platenú 
verziu. To platí aj pre rôzne 
súťažné výzvy. Každopádne, 
aj v základe získate veľmi 
zaujímavú hru, kde si užijete 
biatlon a rôzne iné disciplíny 
s prepracovanou grafikou 
a jednoduchým ovládaním. 
Ak chcete získať viac mož-
ností a odstrániť reklamy, 
odporúčame platenú verziu, 
ktorá stojí iba 1,09 eura.

WINTER  
TIMBER TRUCK 
SIMULATOR 3D
Páčia sa vám nákladné autá, 
rôzne lesné stroje a horské 
prostredie? Ak áno, táto 
hra vás bude baviť. Až na 
niekoľko otravných reklám 
ide o obsahovo zaujímavú 
a graficky efektne spracova-
nú hru, v ktorej plníte rôzne 
misie. Prevažne ide o prevoz 
dreva, za čo zbierate body. 
Páči sa nám ovládanie, ktoré 
je výborne nastavené, pričom 
si dokážete zapínať svetlá, 
zapnúť uzávierku, pomôcť na-
vijakom alebo zavolať pomoc. 
V prostredí hry vás navádza 
šípka alebo si môžete kliknúť 
na mapu, aby ste išli vždy 
správnym smerom a misiu 
úspešne dokončili. Horský 
terén je však náročný a vlek 
s drevom sa môže ľahko pre-
vrátiť, čo znamená, že musíte 
ísť od začiatku. Na výborne 
spracovanej hre so zimným 
námetom nám vadili iba re-
klamy, ktoré sa dajú odstrániť 
aktiváciou verzie bez reklám 
za cenu 2,29 eura.
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MAPY.CZ
Turistická, ale aj klasická 
mapa s množstvom funkcií 
pre turistov a výletníkov 
v každom ročnom období. 
Aj keď má aplikácia príponu 
„.cz“, nájdete v nej všetko po-
trebné pre turistiku a výlety 
po Slovensku. Mapa môže 
mať rôzne zobrazenia – tu-
ristická, zimná alebo letecká. 
Každé zobrazenie ponúka 
svoje benefity, záleží od toho, 
aký typ turistu ste. Páči sa 
nám možnosť zaznamenáva-
nia prejdenej trasy priamo 
na mape. Po skončení výletu 
tak budete vedieť, kadiaľ ste 
išli, akú vzdialenosť ste prešli 
a akú rýchlosť ste dosaho-
vali. Výhodou sú rôzne typy 
na výlety, ktoré sú priamo 
vyznačené ma mape a po 
otvorení danej ikony získate 
o lokalite podrobné infor-
mácie. Mapy fungujú online 
alebo si môžete jednotlivé 
lokality, resp. celé štáty stiah-
nuť a šetriť tak mobilné dáta, 
čo v prírode odporúčame.

VYSOKÉ TATRY
Už názov napovedá, že ide 
o aplikáciu, ktorá je určená 
výhradne pre región – Vy-
soké Tatry. Táto prehľadná 
aplikácia vám ponúkne 
množstvo informácií, 
ktoré sa dajú dobre využiť. 
V prvom rade je to podrobný 
prehľad o možnostiach vý-
letov s rôznymi podkategó-
riami, podrobné informácie 
o lyžiarskych strediskách 
alebo o rôznych voľnočaso-
vých aktivitách. Nechýba ani 
mapa s rôznymi podobami 
zobrazenia, ktoré vyhovejú 
výletníkovi, turistovi, ale aj 
aktívnemu lyžiarovi. V po-
nuke sa nachádza množstvo 
podkategórií jednotlivých 
položiek, kde získate podrob-
né informácie – od ubyto-
vania, cez gastronómiu, až 
po lekárne v celom regióne 
Vysoké Tatry.

DLHÉ ZIMNÉ VEČERY  
ZVLÁDNETE S HRAMI  

SO ZIMNOU TEMATIKOU

APLIKÁCIE PRE ZIMNÝCH 
TURISTOV



INTELIGENTNÉ HODINKY

ROMAN KADLEC

Inteligentné 
hodinky 
AKÉ SI VYBRAŤ A AKO ICH VYUŽIŤ NAPLNO?

AKO SI 
VYBRAŤ 
TIE SPRÁVNE 
INTELIGENTNÉ 
HODINKY?
Ponuka trhu inteligentných 
hodiniek je dnes dostatočne 
rôznorodá. Pre potreby tohto 
článku si ju však rozdelíme 
do dvoch základných ka-
tegórií. Prvou kategóriou sú 
Hodinky s dôrazom na pre-
pojenie so smartfónom. Tie 
vynikajú najmä komplexnej-

ším 
prepo-
jením so smart-
fónom. Totiž, prakticky 
všetky inteligentné hodinky 
dnes dokážu zobrazovať no-
tifikácie z telefónu. Avšak iba 
zariadenia z prvej kategórie 
umožňujú na notifikácie 
aj priamo reagovať z hodi-
niek a umožňujú inštalovať 
ďalšie aplikácie, ktoré nielen 
v kombinácii so smartfónom 
rozširujú ich funkcionalitu. 
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Inteligentné hodinky sa 
počas posledných rokov 
čiastočne zmenili. 

Pôvodne sa snažili osloviť 
používateľov najmä tým, 
že umožňujú prepojenie 
s telefónom. Teda, že vám 
umožnia kontrolovať 
notifikácie bez toho, aby 
ste vôbec vytiahli telefón 
z vrecka. A tiež vám mali 
sprístupniť extra funkcie 
a fungovať ako viacúčelo-
vé zariadenie, ktoré nie je 
určené iba na poskytovanie 
informácií o aktuálnom 
čase. Inteligentné hodinky 
toto všetko ponúkajú, avšak 
nie každému to stačí.

A preto sa začali výrob-
covia zameriavať na ďalší 
aspekt – fitness funkcie, 
ktoré monitorujú váš štýl 
života a pokúšajú sa, aby 
ste žili zdravšie. Hodinky 
samotné síce nespôsobia 
to, že schudnete alebo že 
budete mať lepšiu kondič-
ku, avšak kde je vôľa, tam je 
i cesta a dnešné inteligent-
né hodinky vám môžu túto 
cestu uľahčiť. Motivovaním, 
pomocnými informáciami 
a cvičebnými programami, 
ale aj štatistikami, ktoré 
vám poskytnú.

Inteligentné hodinky sú na trhu už 
niekoľko rokov a hoci nespôsobili 
takú revolúciu ako smartfóny, 
pre mnohých používateľov ide 
o praktickú pomôcku. Pokiaľ 
zvažujete kúpu inteligentných 
hodiniek aj vy, avšak neviete, či 
je toto zariadenie správna voľba, 
prinášame vám informácie, ktoré 
by ste mali poznať.



INTELIGENTNÉ HODINKY

Druhú kategóriu tvoria Fitness hodin-
ky. Treba si však uvedomiť, že aj Apple 
Watch Series 3 alebo Samsung Gear 
Sport z prvej kategórie ponúkajú špič-
kové fitness funkcie, ktorými môžu 
konkurovať aj hodinkám z kategórie 
fitness zariadení.

Hodinky s dôrazom 
na prepojenie so 
smartfónom

Do tejto kategórie zaraďujeme 
tri aktuálne najobľúbenejšie 

platformy inteligentných 
hodiniek, ktoré sú špeciálne 
prispôsobené na prepojenie 
s telefónom – Android Wear 
od Googlu, Apple Watch 
od Applu a Samsung Gear 
od Samsungu. V prípade, 
ak používate smartfón 
so systémom Android, 
odporúčame rozhodovať sa 
medzi hodinkami Android 
Wear a Samsung Gear. 
Pokiaľ vlastníte iPhone, 

z tohto segmentu odporúča-
me primárne Apple Watch. 

Prepojenie s iPhonom síce 
podporuje Android Wear aj 

Samsung Gear, avšak ich funk-
cionalita je mimo Androidu 

obmedzená. Najlepší zážitok vo 
svete iOS zariadení teda ponúknu 

práve Apple Watch.

Android Wear

Hodinky so systémom Android Wear 
vyrába viacero výrobcov. Z veľkých 
spoločností spomeňme napr. Huawei, 
Lenovo/Motorola, ASUS a LG. Andro-
id Wear však nájdete aj v ponuke zná-
mych a tradičných výrobcov hodiniek, 
ako sú Fossil alebo TAG Heuer.

V slovenských obchodoch sa 
najčastejšie stretnete s hodinkami 
Huawei Watch 2, pár obchodov dopre-
dáva aj druhú generáciu modelu Mo-
torola Moto 360. Dôvod, prečo nie sú 
Android Wear hodinky na našom trhu 
viac rozšírené je ten, že na Slovensku 
platforma zatiaľ nie je oficiálne do-
stupná. To znamená, že hodinky mô-
žete používať iba v cudzom jazyku, čo 
znižuje celkový používateľský zážitok. 
V prípade, že vám napr. niekto napíše 
správu, na hodinkách sa síce zobrazí 
notifikácia, avšak reagovať na ňu mô-
žete iba diktovaním v angličtine alebo 

písaním na miniatúrnej klávesnici, na 
ktorej spravíte množstvo preklepov 
a hodinky vám ich neopravia – na-
vrhnú vám totiž opravy v angličtine 
alebo v inom cudzom jazyku, ktorý si 
zvolíte pri úvodnom nastavovaní.

Toto sú obmedzenia, ktoré môžu 
niekomu prekážať. Ďalším limitom 
môže byť výdrž na batériu na úrovni 
1 až 1,5 dňa v závislosti od používania 
hodiniek a tiež nie vždy úplne opti-
málne reakcie systému.

Pokiaľ však máte smartfón 
s Androidom a nechcete hodinky 
Samsung Gear, musíte sa rozhodovať 
v segmente Android Wear hodiniek. 
Do pozornosti dávame modely 
spoločnosti Fossil, ak chcete luxus-
nejší vzhľad alebo Huawei Watch 2 
s 1,2-palcovým AMOLED displejom, ak 
preferujete dôraz na športové funk-
cie. Huawei Watch 2 sa predávajú na 
Slovensku aj vo verzii s podporou 4G 
a slotom na nano SIM kartu. Majú za-
budovaný presný snímač tepu a obsa-
hujú GPS modul, takže v kombinácii 
s vloženou nano SIM kartou umožňu-
jú plnohodnotnú funkcionalitu počas 
cvičenia a vzdialenú komunikáciu so 
smartfónom aj v prípade, že si nechá-
te váš telefón doma. To je praktická 
funkcia. Tiež by mali podporovať NFC 
platby cez Android Pay, keď bude táto 
technológia dostupná u nás.
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Z Android Wear hodiniek 
odporúčame Huawei Watch 2 

s výbornými športovými 
funkciami
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Apple Watch

Apple Watch sú tou 
najlepšou voľbou 
k iPhonu. Najnovšiu 
3. generáciu Apple hodiniek si môžete 
výhodnejšie kúpiť k paušálu Happy aj 
priamo v Telekome. Aktuálne je k dis-
pozícii iba Wi-Fi verzia, operátor by 
však chcel v priebehu budúceho roka 
priniesť aj LTE model, ktorý využíva 
elektronickú SIM kartu eSIM a umož-
ňuje telefonovanie aj bez pripojeného 
telefónu.

Apple Watch majú klasický dizajn, 
ktorý je nenápadný a kompaktný. Viac 

ako klasické hodinky pôsobia ako 
štýlové zariadenie s malým displejom, 
ktoré zobrazuje aj čas. Výhodou Apple 
Watch je, že sú plnohodnotne prispô-
sobené na používanie na Slovensku. 
Okrem slovenského používateľské-
ho rozhrania podporujú hodinky aj 
diktovanie v slovenčine. Vďaka tomu 
môžete rýchlo reagovať na nové sprá-
vy vo vašom telefóne aj bez nutnosti 
vytiahnuť iPhone z vrecka. Práve 
diktovanie v slovenčine je aktuálne 
najväčšia konkurenčná výhoda Apple 
Watch. Ostatné hodinky túto funkciu 
nepodporujú, snáď len staré Android 
Wear hodinky, ktoré nevyužívajú 
systém AW vo verzii 2.0+.

Apple Watch sa tešia aj bohatej 
podpore aplikácií tretích strán a majú 
výborné fitness funkcie. S Apple Watch 
Series 2 a 3 môžete plávať a ich snímač 
tepu patrí podľa viacerých prieskumov 
medzi aktuálnu špičku. Objavilo sa 
niekoľko prípadov, keď Apple Watch 

pomohli včas odhaliť skrytú chorobu, 
napr. pľúcnu embóliu a potenciálne tak 
zachrániť aj život človeku, ktorý ich 
nosil. Najnovšie sa hodinky od Applu 
spomínajú v súvislosti s tým, že dokážu 
presne diagnostikovať hypertenziu 
a spánkovú apnoe (zástava dýchania).

Apple Watch sú aktuálne najpredá-
vanejšie hodinky na svete a zároveň sú 
aj najpredávanejším nositeľným zaria-
dením. Nie je to náhoda, keď berieme 
do úvahy celosvetovo obrovskú základ-
ňu používateľov iPhonov. Pokiaľ teda 
používate iPhone a chcete inteligentné 
hodinky, Apple Watch sú tou najlepšou 
voľbou. Treba však brať do úvahy výdrž 
hodiniek, ktorá je podobná ako v prípa-
de Android Wear zariadení a pohybuje 
sa na úrovni 1 až 1,5 dňa.

Samsung 
Gear

Samsung Gear sú 
špičkové inteligentné 
hodinky, ktoré fungujú s ľubovoľným 
Android telefónom a tiež aj s iPhonom. 
Používateľov iPhonov môžu lákať svojím 
dizajnom, ktorý viac pripomína klasické 
hodinky. Z hľadiska funkcionality sa 
po pripojení k iPhonu však nedokážu 
vyrovnať Apple Watch kvôli obmedze-
niam systému iOS, resp. jeho otvorenosti 
výrobcom tretích strán.

Pokiaľ používate systém Android, 
hodinky s platformou Android Wear 
a Samsung Gear sú si plne rovnocenné. 
A to platí bez ohľadu na výrobcu vášho 
Android smartfónu. Samsung Gear 
ponúknu v podstate totožnú funkcio-
nalitu a je jedno, či používate Samsung 
Galaxy alebo telefóny od LG, Huawei, 
Sony či Motoroly.

V porovnaní s aktuálnymi Android 
Wear hodinkami sú hodinky Samsung 
Gear lepšie prispôsobené pre náš 
trh. Ponúkajú rozhranie v slovenčine 
a zabudovaná Samsung klávesnica tiež 

KÚPITE 
AJ V 

TELEKOME

K iPhonu jedine Apple Watch. 
Prepojenie týchto dvoch zariadení 

využijete naplno

KÚPITE 
AJ V 

TELEKOME
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podporuje náš jazyk a obsahuje slov-
ník, ktorý uľahčí a urýchli písanie na 
miniatúrnej klávesnici. Hodí sa to, ak 
budete chcieť reagovať na novú správu, 
ktorá sa vo forme notifikácie zobrazí aj 
na hodinkách. Za veľkú výhodu hodi-
niek Samsung Gear považujeme rýchle 
a pohodlné ovládanie pomocou lunety 
a celkovo svižnejšie reakcie systému Ti-
zen v porovnaní s nie vždy optimálny-
mi reakciami Android Wear hodiniek. 
Samsung Gear S3 a Gear Sport majú 
tiež výborné fitness funkcie, vrátane 
zabudovaného GPS modulu a senzo-
ra tepu. Aplikácia Samsung Health, 
ktorá je dostupná pre všetky Android 
zariadenia, patrí k tomu najlepšiemu 
v rámci platformy Android.

Oproti konkurencii je lepšia aj 
výdrž. Samsung Gear S3 a Gear Sport 
vydržia na jedno nabitie 3 až 4 dni. 
Samozrejme aj v tomto prípade záleží 
od spôsobu používania. Avšak pri 
rovnakých podmienkach, pri ktorých 
nám Android Wear hodinky poskytli 
maximálne 1,5 dňa, nám Samsung 
Gear S3 vydržali viac ako 3 dni.

Hodinky Samsung Gear nájdete aj 
v ponuke Telekomu. K paušálu Happy 
si môžete kúpiť model Samsung Gear 
S3 Frontier.

Fitness  
hodinky

Do tejto kategórie spadajú inteligent-
né hodinky známych výrobcov, ako je 
Garmin, Suunto či Fitbit. Bez ohľadu 
na výrobcu, všetky zariadenia majú 
veľmi podobné vlastnosti. Hlavný 
dôraz kladú na fitness funkcie, ako 
je monitorovanie tepu a sledovanie 
aktivity, a to počas rozličných aktivít, 
vrátane rôznych spôsobov cvičenia. 
Ako už bolo spomenuté, tieto funkcie 
ponúkajú aj špičkové inteligentné 
hodinky z prvej kategórie – Apple 
Watch Series 3, Samsung Gear Sport či 
Huawei Watch 2.

Pridanou hodnotou fitness hodiniek 
môže byť napr. odolnejšia a prémiová 
konštrukcia, čo je devíza Garmin ho-
diniek alebo špeciálne prispôsobenie 
potrebám náročnejších športovcov či 
horských vodcov. Tieto hodinky tiež 
ponúkajú skutočne pokročilú výbavu 
rôznych senzorov alebo dlhšiu výdrž 
batérie.

Fitness hodinky obvykle využívajú 
vlastný operačný systém a ponúkajú 
aspoň základné zrkadlenie notifi-
kácií z telefónu na displej hodiniek. 
V niektorých prípadoch sú dostupné 
aj doplnkové aplikácie na stiahnutie, 
ale z hľadiska nešportových funkcií sa 
nevyrovnajú inteligentným hodinkám 
z prvej kategórie.

Garmin Fénix  
5S a 5X

Tieto hodinky patria  
k aktuálnej špičke medzi športovými 
hodinkami pre náročných použí-
vateľov. Modely 5S a 5X sa odlišujú 
rozmermi – model 5S má priemer 
42 mm, je vhodný aj pre ženy. Model 
5X má 51 mm a obsahuje zabudovanú 

mapovú navigáciu. V oboch prípa-
doch ponúkajú dobrú výdrž až 12 dní 
v režime inteligentných hodiniek. 
V tomto prípade je dôležité zdôrazniť aj 
výdrž počas aktívneho používania GPS 
funkcie – až 20 hodín. Takúto výdrž 
aktívneho používania GPS na jedno na-
bitie vám neponúknu žiadne hodinky, 
ktoré sme spomínali v rámci prvej ka-
tegórie. Samozrejmosťou je nepretržité 
a presné meranie pulzu a zabudovaný 
barometrický výškomer.

Fitbit Ionic

Fitbit je známy výrobca fitness 
náramkov. So zariadením Ionic chce 
konkurovať modelom Apple Watch 
či Samsung Gear. Hodinky sú cenovo 

podobné a chcú osloviť najmä športo-
vými funkciami. Mnohé z nich však 
nájdete aj vo výbave už spomenutých 
zariadení. Senzory vynikajú vysokou 
presnosťou a zaujímavou funkciou je 
funkcia trénera, ktorý vás bude navi-
govať pri cvičení. Do hodiniek si tiež 
môžete nahrať a uložiť hudbu.

KÚPITE 
AJ V 

TELEKOME



Samsung Gear S3  
sú jedny z najkrajších  

inteligentných hodiniek  
na trhu. A dobre fungujú  

aj s inými telefónmi, ako tými  
od Samsungu.

Aj Fitbit má nové športové  
hodinky

Športové hodinky od Garminu sú určené najmä náročným  
používateľom, ktorí často športujú alebo chodia na túry
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Aké aplikácie si stiahnuť  
do inteligentných 
hodiniek?

Ak sa rozhodnete pre športové 
hodinky, viac-menej viete, čo 
od nich môžete očakávať a nad 
rámec základnej funkcionality 
si už ďalšie funkcie zväčša 
nenainštalujete. V prípade ho-
diniek Apple Watch, Samsung 
Gear a zariadení so systémom 
Android Wear však môžete ich 
využitie rozširovať. Prinášame 
vám zoznam aplikácií, ktoré 
máme v hodinkách nainštalo-
vané my a používame ich.

Systémové funkcie
Základom všetkých inteligent-
ných hodiniek sú predinšta-
lované systémové aplikácie, 
ktoré pokrývajú najčastejšie 
používanie. Súčasťou hodiniek 
sú viaceré softvérové ciferníky, 
takže si môžete upraviť ich 
dizajn a podľa nálady si napr. 
meniť vizuál klasického ručič-
kového ciferníka za ciferník 
digitálnych hodiniek.

Hodinky tiež štandardne 
zobrazujú notifikácie, ktoré sú 
interaktívne a môžete na ne 
reagovať. Odpovedať pomocou 
klávesnice/diktovaním alebo 
použiť smajlíkov či vopred 
pripravené odpovede. Hodinky 
tiež zobrazujú, kto vám volá 
a priamo cez hodinky môžete 
hovor prijať alebo odmiet-
nuť a aj cez ne telefonovať. 
Vtedy sa využije zabudovaný 
mikrofón a reproduktor, ktorý 
je súčasťou prakticky všet-
kých dnešných inteligentných 
hodiniek, ktoré sme spomenuli 
v prvej kategórii.

Súčasťou základnej výbavy 
je tiež fitness aplikácia, ktorá 
obsahuje informácie o vašej 
celodennej aktivite, meraniach 
tepu a ak to hodinky podpo-
rujú, tak aj o kvalite spánku. 
Rovnako sú často predinštalo-
vané funkcie ako stopky, alarm 
či časovač, predpoveď počasia 
a diaľkové ovládanie v telefóne 
prehrávaných multimédií. Ta-
kisto je k dispozícii systémová 
aplikácia na prehrávanie hudby 

a tá umožňuje 
skopírovať 
hudbu priamo 
do hodiniek, aby 
ste mohli počúvať 
pesničky aj bez 
pripojeného telefó-
nu. Je však potrebné 
pripojiť k hodinkám 
Bluetooth slúchadlá.

Hodinky použijete aj 
na nájdenie telefónu, ak 
ste ho niekam zapatrošili – 
môžete na diaľku aktivovať 
zvukový signál. Dôležitou 
súčasťou je tiež kalendár 
alebo aspoň sumár agendy na 
najbližšie dni.



Aplikácie na stiahnutie

Dostupnosť aplikácií a zriedkavo aj ich funkcionalita sa môže odlišovať podľa operačného 
systému hodiniek. Aplikácie v tomto zozname sú usporiadané podľa abecedy a pri každej z nich 

uvádzame, pre ktoré platformy je dostupná. V niektorých prípadoch je možné, že existuje aj ďalšia 
aplikácia, ktorá je určená pre iné hodinky, avšak ponúka rovnakú alebo podobnú funkcionalitu.

APP IN 
THE AIR

Šikovná aplikácia pre cesto-
vateľov. Obsahuje informácie 
o vašej doprave lietadlom 
a informuje vás, z ktorej 
brány letíte a kedy. Môžete 
si skontrolovať prípadné 
meškanie a vždy aktuálny 
údaj o odletovej bráne. Výho-
dou je, že všetky podstatné 
informácie vidíte na displeji 
hodiniek, takže nemusíte 
vyťahovať telefón z vrecka.

Dostupnosť: 

CG 
TRANSIT

Pravdepodobne najlepší ces-
tovný poriadok, aký nájdete 
v ponuke obchodu Google 
Play a App Store. Podporu 
pre inteligentné hodinky 
však ponúka iba v prípade 
systému Android Wear. Na 
hodinkách si vďaka tejto 
aplikácii viete vyhľadať spoje, 
či už ide o MHD alebo o vlaky 
a autobusy medzi mestami. 
V prípade vlakov tiež vidíte aj 
aktuálne meškanie. Čias-
točnou nevýhodou je menej 
pohodlné zadávanie zastá-
vok, ak nechcete využiť vašu 
aktuálnu polohu. Diktovať 
totiž môžete iba v cudzom 
jazyku a zadefinovať takýmto 
spôsobom ulicu na Slovensku 
je náročná úloha.

Dostupnosť: 

FACER 
WATCH 
FACES

Pokiaľ vám nestačí ponuka 
softvérových ciferníkov, 
ktoré sú predinštalované 
vo vašich hodinkách, ďalšie 
ciferníky si môžete stiahnuť 
z príslušných obchodov 
s aplikáciami. Alebo si 
môžete stiahnuť ich veľkú 
kolekciu. Facer Watch Faces 
je jedným z najlepších riešení, 
pretože je dostupné pre 
všetky systémy. Alternatívne 
vyskúšajte aplikáciu Watch-
Maker Watch Faces, ktorá 
však nepodporuje Apple 
Watch.

Dostupnosť: 
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INTELIGENTNÉ HODINKY

MAPY

Dostupnosť máp sa 
odlišuje podľa hodiniek, 
ktoré používate. V prí-
pade systému Android 

Wear sú k dispozícii 
Mapy Google. V Apple 

Watch nájdete predinšta-
lované Apple Mapy a do 

hodiniek Samsung Gear si 
môžete stiahnuť a nainšta-
lovať mapy HERE WeGo. 
Mapy využijete k tomu, aby 

ste si skontrolovali svoju 
aktuálnu pozíciu, avšak mô-
žete si zapnúť aj navigáciu. 
Navigačné povely sa budú 
následne zobrazovať na 
displeji hodiniek a nemusíte 
teda chodiť s telefónom 
v ruke.

Dostupnosť: 

SHAZAM

Shazam je praktická apli-
kácia, ktorá vám pomôže 
rozpoznať práve hranú 
pesničku. Aplikáciu stačí 
zapnúť a nechať ju počúvať 
pár sekúnd hudbu. Násled-
ne sa zobrazí informácia 
o pesničke. Aplikácia pre 
inteligentné hodinky fun-
guje na rovnakom princípe. 
Jej hlavná výhoda spočíva 
v tom, že Shazam môžete 
obvykle rýchlejšie aktivovať 
na hodinkách ako v tele-
fóne.

Dostupnosť: 

SOFA- 
SCORE

SofaScore je výborne 
spracovaná aplikácia, ktorá 
informuje o aktuálnych 
výsledkoch športových 
zápasov. Ponúka veľkú 
mieru prispôsobenia, takže 
si môžete zvoliť obľúbené 
súťaže, tímy a hráčov, kto-
rých chcete sledovať. A tieto 
informácie sú následne 
dostupné v reálnom čase aj 
prostredníctvom inteligent-
ných hodiniek. Môžete si 
teda skontrolovať, ako práve 
hrá váš obľúbený tím aj bez 
nutnosti neustáleho vyťaho-
vania/zapínania telefónu.

Dostupnosť:

SPOTIFY
Spotify pravdepodobne 
netreba nikomu bližšie 
predstavovať. Patrí medzi 
najobľúbenejšie služby 
na počúvanie hudby cez 
internet. Spotify ponúka 
doplnkové aplikácie pre in-
teligentné hodinky Android 
Wear a Samsung Gear, ktoré 
fungujú ako diaľkové ovlá-
danie a umožňujú zvoliť si, 
čo chcete počúvať. V prípade 
Samsung Gear hodiniek je 

však k dispozícii aj unikátna 
a praktická funkcia offline 
režim. Priamo zo služby 
Spotify si tak môžete do 
hodiniek uložiť hudbu, ktorú 
môžete následne počúvať aj 
bez pripojenia do internetu.

Dostupnosť: 

STOCARD 

Stocard je aplikácia, do 
ktorej si môžete uložiť digi-
tálne kópie vašich vernost-
ných kariet. Vďaka tomu 
nemusíte so sebou nosiť 
plnú peňaženku plastových 
kariet. V prípade potreby 
jednoducho ukážete čiarový 
kód na obrazovke telefónu 
a v prípade Android Wear 
hodiniek a Apple Watch aj 
priamo v hodinkách.

Dostupnosť: 

VIEW- 
RANGER

Túto aplikáciu dávame 
do pozornosti všetkým 
turistom. ViewRanger 
obsahuje bohatú kolekciu 

turistických máp. Vďaka 
prepojeniu s inteligentnými 
hodinkami si môžete aktivo-
vať navigáciu po vopred 
vytvorenej trase a sledovať 
povely aj cez hodinky. Na 
displeji hodiniek si tiež 
môžete skontrolovať mapu 
okolo vás, získať aktuálne 
súradnice a výšku a tiež 
sledovať štatistiky o práve 
prebiehajúcej túre. Pred 
začatím samotnej túry si 
však musíte aktivovať jej 
zaznamenávanie.

Dostupnosť: 

WALLET/ 
SPENDEE

Aplikácie Wallet a Spendee 
slúžia na získanie prehľa-
du o tom, koľko peňazí 
míňate a za čo. Vďaka týmto 
údajom môžete upraviť 
svoj životný štýl a prípad-
ne aj zefektívniť šetrenie 
peňazí. Na využitie úplného 

potenciálu aplikácií je však 
potrebné, aby ste jednotlivé 
výdavky zadávali manuál-
ne. A práve Wallet v prípade 
Android Wear hodiniek 
a Spendee v prípade Apple 
Watch umožnia vykonávať 
tento úkon aj prostred-
níctvom inteligentných 
hodiniek.

Dostupnosť: 
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REVOLUČNÝ iPHONE

Nový dizajn
Predná strana s minimalistic-
kými rámikmi okolo displeja 
a vykrojenou časťou, ktorú 
okupuje TrueDepth kamera, 
však bude pre väčšinu použí-
vateľov tým hlavným pozná-
vacím znamením iPhonu X. 
Dobre si pozrite fotografie 
a kochajte sa, s týmto dizajnom 
sa budeme pravdepodobne 
stretávať počas najbližších ro-
kov. Treba poznamenať, že už 
bolo načase – dizajn, s ktorým 
prišiel iPhone 6 sa už okukal 
a v prípade verzie Plus je už 
na dnešné pomery zbytočne 
rozmerný a neohrabaný.

Nový iPhone X je však tele-
fón, ktorý má takmer ideálne 
rozmery a zároveň ponúka 
veľkú zobrazovaciu plochu. 
Tešiť sa budú aj ženy a pou-
žívatelia s menšími rukami, 
pretože s novinkou sa dá poho-
dlne pracovať aj v jednej ruke. 
Len si treba zvyknúť na nový 
štýl držania, nakoľko budete 

pristupovať palcom k spodnej 
časti displeja a tá je v tomto 
prípade skutočne úplne na 
spodku telefónu.

Nové ovládanie
Absencia spodného rámika 
s domovským tlačidlom pod 
displejom však neznamená iba 
nutnosť naučiť sa držať telefón 
inak. Vyžaduje tiež osvojenie 
si nového ovládania, ktoré sa 
kompletne obmedzuje na po-
hybové gestá vaším prstom.

Telefón môžete prebudiť 
stlačením bočného napájacie-
ho tlačidla, ktoré je v prípa-
de novinky väčšie ako pri 
predchádzajúcich iPhonoch. 
Prípadne využijete dobre zná-
mu funkciu, ktorá automaticky 
aktivuje iPhone po zdvihnutí 
zo stola a úplnou novinkou je 
možnosť prebudiť displej jed-
ným ťuknutím. Teraz by v prí-
pade iPhonov s domovským 
tlačidlom nasledovalo jeho 
stlačenie, aby ste sa dostali na 
domovskú obrazovku. V prí-
pade iPhonu X však namiesto 
toho spravíte pohybové gesto 
od spodnej hrany obrazovky 
smerom hore. Pomôckou vám 

bude malá všadeprítomná 
čiara, ktorá sa zobrazuje aj vo 
všetkých aplikáciách.

Rýchlym posunutím prsta 
smerom hore aplikáciu mini-
malizujete a vrátite sa späť na 
domovskú obrazovku. Poma-
lým vykonaním rovnakého 
gesta si zobrazíte obrazovku 
s poslednými používanými 
aplikáciami. Prepínanie sa me-
dzi aplikáciami však funguje 
v prípade iPhonu X ešte inak 
a oveľa pohodlnejšie – stačí 
položiť prst na spomenutú 
pomocnú čiaru a namiesto 
pohybu smerom hore vykonať 
pohyb doprava, resp. doľava, 
ak by ste sa potom chceli opäť 
vrátiť k novšej aplikácii.

Pozornejší čitatelia sa mož-
no teraz spýtajú, akým spôso-
bom sa dostanú k ovládaciemu 
centru, ktoré ste v prípade 

iPhone X
SKUTOČNE REVOLUČNÝ IPHONE

ROMAN  KADLEC

Hlavným lákadlom je 
5,8-palcový OLED displej 
s minimalistickými rámikmi

Funkciu Animoji bude chcieť 
vyskúšať každý

FANÚŠIKOVIA SMARTFÓNOV  
OD APPLU SA DOČKALI. DO PREDAJA 

SA DOSTAL NAJNOVŠÍ IPHONE X, 
KTORÝ SI NEZASLÚŽI O NIČ 

SKROMNEJŠÍ PRÍVLASTOK AKO 
„REVOLUČNÝ

„
. NOVÝ IPHONE TOTIŽ 

PRINÁŠA VIACERO ZMIEN  
A NOVINIEK, NEŽ JE IBA  
MODERNEJŠÍ DIZAJN.
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predchádzajúcich iPhonov ak-
tivovali vytiahnutím zo spod-
nej časti obrazovky. Ovládacie 
centrum sa v prípade iPhonu X 
presunulo do pravého horného 
rohu. A notifikačný panel 
vytiahnete z ľavého horného 
rohu. Musíme uznať, je to cel-
kom praktické využitie výrezu 
pre kameru.

Nové odomykanie
Hlavným lákadlom nového 
iPhonu je jednoznačne techno-
lógia Face ID. Už od oficiálne-
ho predstavenia iPhonu X sa 
internetom šírili špekulácie 
o tom, ako dobre to bude/nebu-
de fungovať. Áno, odomykanie 
tvárou tu bolo aj v minulosti, 
ale nikto to zatiaľ nespravil 
v tak pokročilej forme ako 
Apple. Dôvody sú dva – nový 
procesor A11 Bionic obsahuje 
neurónovú jednotku, ktorá 
je špeciálne prispôsobená na 
to, aby vás dokázala správne 
rozpoznať a predná kamera 
TrueDepth nie je iba obyčajný 
selfie fotoaparát. Obsahuje 
v sebe senzory, ktoré by ste 
našli aj v pohybovom senzore 
Kinect. A presne to TrueDepth 
kamera je – zmenšený Kinect.

Kombinácia pokročilej ume-
lej inteligencie, infračerveného 
svetla a ďalších komponentov 
sa vo výsledku podpisuje pod 

to, že odomykanie pomocou 
Face ID je v 99 % prípadov bez-
problémové a rýchle. Problém 
sme nemali počas slnečného 
dňa ani v úplnej noci. Face ID 
sme sa snažili zmiasť zimnou 
čiapkou či šálom, avšak tech-
nológia nás dokázala vždy ko-
rektne rozpoznať. Výnimkou 
bola iba situácia, keď sme mali 
čiapku, zároveň sme šálom 
zakrývali nos a ústa a vidieť 
nám boli iba oči. To už iPhone 
nezvládol, avšak nečudujeme 
sa mu.

Jediný reálny nedosta-
tok Face ID sme tak zazna-
menali iba v prípade, keď sme 
držali zamknutý telefón na 
šírku. iPhone X vás v takom 
prípade nevie rozpoznať a mu-
síte ho najskôr otočiť na výšku. 
Pri bežnom používaní sa však 

takáto situácia vyskytne veľmi 
zriedkavo.

Je praktické, že Face ID 
môžete využiť aj v obchode 
App Store alebo v aplikáciách 
tretích strán, ktoré umožňo-
vali odomykanie odtlačkami 
prstov. Pokiaľ si vyberiete 
v aplikácii túto formu za-
bezpečenia, automaticky sa 
namiesto snímača odtlačkov 
použije v prípade iPhonu X 
rozpoznanie tváre Face ID.

Nové funkcie
Predná kamera TrueDepth však 
okrem rozpoznávania tváre 
Face ID prináša aj unikátne 
funkcie, ktoré žiaden iný iPhone 
neponúka. Takzvané Animoji, 
čo sú animovaní smajlíci, sú 
už dnes hitom internetu a na 
YouTube nájdete množstvo kli-
pov, v ktorých známe pesničky 
„naspievali“ animované kreslené 
tváre z iPhonu X. A garantujeme 
vám, že hovoriace „hovienko“ 
bude mať po prvom zapnutí 
nového iPhonu X potrebu 
minimálne nahrať, ak nie rovno 
aj poslať, takmer každý.

Pomocou fotoaparátu True-
Depth si tiež môžete vytvoriť 
nádherné selfie fotografie 
aj s pokročilými funkciami 
Portrét, ktoré boli doteraz vý-
sadou iba zadného duálneho 
fotoaparátu. Musíme uznať, že 
portrétové fotografie vyzerajú 
špičkovo. Lepší smartfón na 
fotenie portrétov pomocou 
predného fotoaparátu dnes na 
trhu nenájdete.

Keď hovoríme o nových 
funkciách, určite netreba 
zabudnúť na podporu bezdrô-
tového nabíjania pomocou 
nabíjačky s podporou štandar-
du Qi. iPhone X tiež podporuje 
rýchle nabíjanie, ale v základ-
nom balení nájdete iba pomalú 
nabíjačku. Budete si musieť 
kúpiť špeciálne príslušenstvo.

Nová cena
iPhone X je revolučný smart-
fón, v kategórii iPhonov 
určite. Zároveň je aj poriadne 
drahý. To, či stojí za tie peniaze, 
si musí zvážiť každý sám. 
Ponúka síce moderný dizajn 
s ultratenkými rámikmi okolo 
displeja a odolnosťou voči 
vode na úrovni IP67, poriad-
ny výkon a špičkový predný 
a zadný duálny fotoaparát, 
avšak konkurencia dnes nespí.

Pokiaľ vyslovene nemáte 
averziu voči operačnému sys-
tému Android, v ponuke iných 
výrobcov telefónov nájdete 
minimálne 3 až 4 cenovo atrak-
tívnejšie alternatívy, ktoré 
tiež ponúkajú štýlový dizajn 
s minimalistickým rámikom 
a odolnosťou voči vode, špičko-
vý výkon a zadný fotoaparát, 
ktorý v mnohých prípadoch 
nie je o nič horši, možno aj 
naopak. Za prednú kameru 
si však iPhone X zaslúži dnes 
ultimátum.

Pred používaním iPhonu 
X by ste tiež mali vedieť, že 
v štandardných podmienkach 
ponúka výdrž na úrovni 1 dňa, 
pomocou priloženej nabíjačky 
sa z nuly nabije za 3,5 hodiny 
a rýchle nabíjanie je dostupné 
iba vo forme voliteľného prí-
slušenstva za ďalší poplatok. 
A keďže je iPhone X prvý 
svojho druhu, mnohí vývojári 
ešte neaktualizovali rozhranie 
svojich aplikácií pre nový 
5,8-palcový displej. Tie najdô-
ležitejšie sú samozrejme plne 
optimalizované pre iPhone X, 
v prípade ostatných aplikácií 
však budete možnože ešte 
dlho vídavať ich 4,7-palcové 
verzie.

 iPhone X je aktuálnym 
kráľom portrétových selfie 
fotiek

Odomykanie tvárou 
funguje takmer vždy 
rýchlo a spoľahlivo

iPhone X podporuje 
bezdrôtové aj rýchle 
nabíjanie. V oboch 
prípadoch si musíte 
dokúpiť príslušenstvo
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Plná výbava
Na pohľad taký bežný 
smartfón. Dobre vyzerá, 
má super rýchly procesor 
a najmä špičkový displej. Je 
zaoblený, ale trochu inak. 
Displej má oblé rohy a za-
krivené sklo Gorilla Glass 5. 
Nádherný P-OLED displej 
s rozlíšením 1440 × 2880 px je 
priamo určený na sledova-
nie videa. Ide o nový typ od 
LG s technológiou FullVi-
sion. Verili by ste, že toto je 
až 6“ displej? Smartfón je 
totiž zhruba taký veľký ako 
5,2 až 5,5-palcové modely. 

Má nový pomer strán a to 
18 : 9. Skrátka, je nádherný 
a ešte k tomu kompatibilný 
s okuliarmi pre virtuálnu 
realitu Google Daydream. Je 
taký výkonný, že aplikácie 
sa spúšťajú takmer okamži-
te. Presne, ako to u jedného 
z najlepších smartfónov na 
trhu očakávate. Má procesor 

Snapdragon 835 s ôsmimi 
jadrami a frekvenciou 
2,45 GHz. Na náročné 3D hry 
a aplikácie je tu 4 GB RAM 
a na dáta je 64 GB úložisko.

Odolné telo
Telo LG V30 je super odolné. 
Prešiel 14 vojenskými testa-
mi a získal certifikáciu štan-

NAJLEPŠÍ SMARTFÓN OD LG CHCE BYŤ TROCHU INÝ, 
AKO OSTATNÉ VLAJKOVÉ LODE. MÁ SUPER VÝBAVU, 
ALE CHCE VEDIEŤ VIAC, AKO LEN DOBRE FOTIŤ. MÁ 
TOTIŽ FUNKCIE, KTORÉ HO POVYŠUJÚ DO OBLASTI 
KLASICKÝCH VIDEOKAMIER. ROBIŤ VIDEO S LG V30 
JE ÚPLNE NOVÝ ZÁŽITOK. LG V30 DOKÁŽE VIAC AKO 
NAKRÚCAŤ PROFESIONÁLNE VIDEO. V ZÁSOBE MÁ 
MNOŽSTVO TECHNOLÓGIÍ A FUNKCIÍ.

MICHAL  REITER

LG V30
SMARTFÓN AKO VIDEOKAMERA

LG V30

SÉRIA V BEZ  
DRUHÉHO DISPLEJA? 

TERAZ JE TU 
MULTIFUNKČNÝ 

PLÁVAJÚCI PANEL.

LG V30 má Always On 

displej, ktorý zobrazuje 

notifikácie o umožňuje 

aj ovládanie niektorých 

funkcií a aplikácií
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dardu Mil-STD 810. Kovový rám 
a super odolné sklo ho chráni 
nielen pri bežných škraban-
coch, ale aj pádoch. Pokojne ho 
ponorte do vody, veď má certi-
fikáciu IP68. Predná strana je 
až na minimálne okraje takmer 
celá pokrytá displejom. Doty-
kové tlačidlá sú virtuálne a ich 
usporiadanie si nastavíte podľa 
potreby. Tlačidlo na vypnutie 
displeja je na zadnej strane. 
Kruhový prvok je zároveň aj 
snímač odtlačkov. Duálny foto-
aparát je uprostred hornej časti 
zadného panela. Nechýba LED 
blesk a laserové zaostrovanie. 
Je tu optická aj elektronická 
stabilizácia obrazu.

V balení sú výborné slú-
chadlá z dielne Bang & Olufsen 
a smartfón podporuje špe-
ciálne zvukové profily tejto 
svetoznámej audio značky. 
Má v sebe prevodník Quad 
DAC, ktorý prináša čistejší 
zvuk. Platí pre celý smartfón, 
teda reprodukciu z akejkoľvek 
aplikácie. Prevzorkovanie sa dá 
nastaviť štandardne pre každú 
reprodukciu. Slúchadlá v balení 
pripojíte cez 3,5 mm audioko-
nektor. Vďaka tomu využijete 
aj svoje obľúbené slúchadlá. 
Naspodku je USB-C konektor. 
Má špecialitu navyše. Spĺňa 
špecifikáciu Power Delivery. To 
znamená, že aj tento smartfón 
sa dá použiť na nabíjanie iných 
zariadení. Vlastnú batériu má 
s kapacitou 3300 mAh a nabíja 
sa super rýchlo technológiou 
Quick Charge 3. 0. A ešte je 
tu aj podpora bezdrôtového 
nabíjania.

Foto a video
Výber smartfónu podľa toho 
ako fotí? No dnes je to úplne 
bežná vec, ktorá zaujíma každé-
ho. Ostatné parametre sú ďalšie 
v poradí. Preto výrobca na 
fotoaparáte a videu poriadne 
zapracoval. Použil dve šošovky, 
z toho je jedna širokouhlá. 
Vďaka tomu môžete obraz pri 
nakrúcaní plynule približovať 
a odďaľovať. Rovnako tak ho 

využijete aj pri fotení. Na disp-
leji sa zobrazí pohyblivý bežec, 
ktorý ukazuje, kedy sa použilo 
optické priblíženie a kedy už 
ide o digitálne. Kombinácia 
fotoaparátov 16 + 13 Mpx toto 
umožňuje.

Obe šošovky sú zo skla. 
Vďaka tomu výrobca dosiahol 
super svetelný objektív F1.6 / 71° 
v smartfóne. Širokouhlý 
objektív má svetelnosť F1.9 
a záber až 120°. Mnohé ostatné 
smartfóny na trhu sa k tomuto 
číslu ani len nepribližujú.

Skutočný nástroj na na-
krúcanie videa robia z tohto 
telefónu filmové efekty. Ide 
o samostatný režim Cine Effect 
s 15 témami. Chcete si spraviť 
s priateľkou spoločné video 
z dovolenky? Zvoľte romantic-
ký režim. Vďaka zásobe efektov 
vytvoríte napínavé video, dra-

matické, pri nakrúcaní pamia-
tok je vhodné použiť historický 
režim atď. Možností je dosť, 
teraz už to bude naozaj len 
vo vašich rukách. A špecialita 
navyše – funkcia Point Zoom. 
Bežne smartfóny priblížia len 
do prostred obrazu. Čo by ste 
povedali na plynulé priblíženie 

na ktorúkoľvek časť záberu? 
Pre LG V30 to nie je žiadny 
problém.

Už rozumiete, prečo je táto 
vlajková loď od LG vlastne 
malou videokamerou vo 
vrecku? A nebojte sa použiť aj 
širokouhlý fotoaparát. Vďaka 
odstraňovaniu súdkovitosti 
obrazu sa vám na okrajoch zá-
berov nebudú „rúcať budovy“.

A ešte je tu jedna super vec. 
Len obraz samotný by nestačil 
a video je aj o zvuku. Výrobca 
použil technológiu RAM (Recei-
ver As a Mic), umožní nahrávať 
burácajúce koncerty lepšie 
ako iné smartfóny. Odstránite 
plechový zvuk spôsobený 
nízkou rozlišovacou schopnos-
ťou mikrofónu a zachytenie iba 
vysokých tónov.

Cena: 899 €

Plávajúci panel  je teraz náhrada  za sekundárny displej,  ktorý poznáme  z minulých sérií

Filmové efekty pri 
nakrúcaní videa  

– Cine Effects
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Najlepšie funkcie
Spracovanie na jednotku 
a prichádza aj zámena 
tradičného dizajnu väčšiny 
Moto telefónov. Takto na vás 
bude pôsobiť smartfón hneď 
po rozbalení zo škatule. Zad-
ný kryt je z odolného skla 
Gorilla Glass. Hlavné telo 
je kovové a je to poriadne 
pevný kúsok. Najzaujímavej-
šou vecou je však fotoapa-
rát. Ten je duálny a teraz 
je tu kombinácia klasickej 
šošovky a širokouhlej so 120° 
záberom fotenia. Prvý má 
rozlíšenie 12 Mpx a druhý 
8 Mpx. Okrúhle lemovanie 
fotoaparátu pripomína 
klasické hodinky. Vyzerá 
to veľmi efektne a vôbec to 
pri používaní smartfónu 
neprekáža. Práve naopak, je 
mierne vyvýšený a ľahšie sa 

zoberie zo stola. Na rozdiel 
od úplne plochých modelov 
konkurencie. Výrobca vypo-
čul aj milovníkov selfie a na 
prednú stranu umiestnil 
16 Mpx fotoaparát a ešte 
k nemu pridal LED blesk.

Displej je s rozlíšením 
Full HD a má uhlopriečku 
5,2“. To je vhodný rozmer 
pre tých, čo chcú telefón 
tak akurát. Nie príliš veľký 
ani príliš malý. A je tu ešte 
tradičný pomer strán 16 : 9, 
čo sa tiež mnohým bude 
páčiť. O pamäť nebude 
núdza. Máte 4 GB RAM 
a 64 GB úložného priestoru. 
Komu by sa málilo, môže si 
úložisko rozšíriť až o 2 TB 
kartu. Kto to nepotrebuje, 
môže využiť Dual Nano SIM 
funkcionalitu. O výkon sa 
postará 8-jadrový procesor 

Snapdragon 630 s frekven-
ciou 2,2 GHz.

Smartfón s 3000 mAh 
batériou sa nabíja cez USB-C 
port a podporuje funk-
ciu Turbo Power. Rýchlu 
nabíjačku dostanete priamo 
v balení. Pod displejom sa 
nachádza multifunkčné 
tlačidlo Domov. Je dotykové 
a podporuje gestá. Nastaviť 
sa dá tak, že sa zbavíte vir-
tuálnych tlačidiel na displeji 
a celá plocha bude vyhrade-
ná pre aplikácie. Tlačidlo je 
zároveň snímač odtlačkov 
prstov, ktorý funguje spo-
ľahlivo.

Fotografovanie
Inteligentný fotoaparát 
podporuje rozpoznávanie 
objektov. Neviete, čo za 
pamiatku fotíte? Fotoaparát 

v Mote X4 vám to prezradí. 
Naskenuje aj čiarové kódy, 
vizitky s rozpoznaním textu 
a prináša ďalšie kreatívne 
režimy. Napríklad čiernobie-
lu fotografiu s ponechaním 
vami vybranej farby na 
fotke. S týmto fotoaparátom 
si spravíte efektné portré-
tové fotky aj s rozmazaným 
pozadím. Presne tak, ako pri 
profesionálnych zrkad-
lovkách. Fotíte radi večer? 
Funkcia zameraná na tmavé 
scény zníži počet megapixe-
lov na snímači na 4 Mpx 
a získa viac priestoru pre 
informáciu na zachytenie 
svetla z danej scény. Funk-
ciami na fotenie je Moto X4 
doslova prešpikovaný.

Moto
Super rýchly a čistý Android 
máte mnohí radi. A to aj 
Moto X4 prináša. Výrob-
ca sľúbil nový Android 8 
Oreo začiatkom budúceho 
roka. Terajší Android 7 
má rozšírenia Moto Akcie, 
Obrazovka, Hlas a Key. 
Akcie slúžia na rýchle 
zapnutie fotoaparátu alebo 
rozsvietenie LED blesku ako 
baterky a na ďalšie užitoč-
né rozšírenia ovládania 
smartfónu. Obrazovka je 
rozšírenie, ktoré na chvíľu 
rozsvieti displej a zobrazí na 
čiernej obrazovke informá-
cie o nových notifikáciách. 
Priamo odtiaľto sa dajú aj 
spravovať alebo napríklad 
ovládať hudba. Zaujímavé je 
rozšírenie Moto Key. Vďaka 
nemu budete môcť využiť 
smartfón na prihlasovanie 
sa do webových stránok na 
počítači alebo priamo na 
prihlásenie do Windows. 
Použijete len odtlačok prsta 
na smartfóne. Funguje to 
výborne.

Cena: 389 EUR

MICHAL  REITERMotorola Moto X4

MOTO X4

DIZAJNOVÁ LAHÔDKA 
Z DIELNE MOTOROLY 

OČARÍ NA PRVÝ POHĽAD. 
SMARTFÓN TRIEDY X 

PRINÁŠA U TOHTO 
VÝROBCU VÝBORNÉ 

PARAMETRE ZA CENU, 
KTORÁ SMELO KONKURUJE 

AJ MODELOM DRAHŠÍM 
O VIAC AKO 100 EUR. 

VÝBORNE FOTÍ, MÁ TURBO 
NABÍJANIE A S ČISTÝM 

ANDROIDOM JE NAOZAJ 
RÝCHLY. NO A ABY SME 

NEZABUDLI, MÔŽETE HO 
PONORIŤ AJ DO VODY. MÁ 

CERTIFIKÁCIU IP68.
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EDYN JE MLADÝ 
YOUTUBER, KTORÝ 

SA VEČNE USMIEVA. 
NA PRVÝ POHĽAD JE 

VIDIEŤ, ŽE ÚPLNE ČISTÉ 
SLOVENSKÉ KORENE 

NEMÁ, ALE JE TO 
JEDNOZNAČNE SLOVÁK. 

JE ZA KAŽDÚ SRANDU 
A HLAVNE MILUJE 

SPONTÁNNE NÁPADY. 

Ako vlastne žije človek, ktorý 
sa stal fakt známym cez videá 
zverejňované na YouTube?

Snažím sa robiť dobré videá 
a zatiaľ majú celkom dobrú 
sledovanosť. To mi zaberá 
veľa času, mojim koníčkom 
je tak YouTube a kamaráti. 
Prednedávnom som ale 
vydal moje prvé hudobné 
dielo. A tento album je voľ-
ne dostupný na stiahnutie 
a je úspešný. Plánujem teraz 
koncerty, klipy a pod.

Keď sa človek na teba pozrie, 
je viac ako jasné, že nie si 
priamy potomok Juraja 
Jánošíka, ale koluje v tebe 
exotická krv. Pritom tvoja 
slovenčina je bez najmenšieho 
prízvuku.

Ja som Slovák, ale taký 
africký Slováčik. Môj 
tatko pochádza z Angoly 
a maminka je Slovenka. 
A väčšinu života som strávil 
na Slovensku. V Angole som 
zatiaľ ešte nebol.

Ako to máš teraz so štúdiom?
Momentálne študujem 
v Prahe na Vysokej škole 
budovanie obchodných 
značiek a reklamné straté-
gie. To je na dnešnú dobu 
celkom dobré zameranie, 
verím že sa s tým dá 

uplatniť. Zatiaľ som v škole 
veľmi spokojný, ale to som 
len v prvom semestri. Veľa 
vecí, ktoré sa tu dozvedám 
sa mi v hlave premieta napr. 
aj do toho, ako robím videá 
a hudbu.

Aké si mal najúspešnejšie 
video?

Moje najúspešnejšie video 
bolo 10 typov frajerov, čo 
malo zatiaľ okolo 1,5 milió-
na videní. To je na Sloven-
sko veľmi dobré.

Dá sa vyžiť z toho, že si 
úspešný youtuber?

Dá sa z toho vyžiť veľmi 
dobre, keď si naozaj úspeš-
ný a hlavne keď sa človek 
veľa snaží. Na Slovensku sa 

z toho dá vyžiť vtedy, keď 
ste medzi top 10 najúspeš-
nejšími youtubermi.

No stále hovoríme 
o Slovensku. Neskúsiš aj 
niečo v angličtine?

Veľmi rád prekonám tú 
jazykovú bariéru, ktorá 
nás žiaľ trochu oddeľuje 
od ostatného sveta. So 
slovenčinou sa dá presadiť 
na Slovensku a čiastočne 
v Čechách, kde aj momen-
tálne tvorím. Tento rok 
však plánujem navštíviť 
Ameriku a trochu si vyskú-
šam, aké je to robiť vlogy 
v angličtine

S čím robíš svoje videá? 
A aký máš smartfón?

Ja som zatiaľ verný mojej 
kompaktnej kamere v podo-
be fotoaparátu od Sony. Mo-
bil mám iPhone 6S PLUS.  
Na takýto mobil by sa už 
potenciálne dalo vlogovať, 
ale tie možnosti ako je napr. 
spomalenie, farebná sýtosť 
obrazu nebudú nikdy také 
ako v prípade skutočnej 
optiky napr. v mojom foto-
aparáte. Myslím si, že ešte 
najbližších 5 rokov budem 
ja osobne točiť na skutočnú 
kameru a nie na smartfón.

Ako používaš sociálne siete?
No Facebook ide podľa mňa 
teraz dosť dole. Experi-
mentoval na Slovensku 
s Prieskumníkom, a to sa 
nemusí vyplatiť. Ja radšej 
používam Instagram.

Ako vlastne používaš mobilný 
telefón?

Veľa píšem ale ešte aj tele-
fonujem. Hlas sa podľa mňa 
nikdy nevytratí, je to niečo 
iné ako písanie a v niekto-
rých situáciách sa nedá 
nahradiť. Možno sa ale 
posilní telefonovanie napr. 
cez Messenger a pod.

Koľko mobilných dát vlastne 
minieš za mesiac?

Miniem strašne veľa dát 
v mobile, som od toho 
doslova závislý. Mám 8 GB 
základný balíček a aj to mi 
často nestačí a potom si 
dáta prikupujem. Najviac 
mi paradoxne zoberie 
Instagram a samozrejme 
si obyčajne pozriem cez 
mobil aj nejaké videá. Ale 
na mobilné dáta sa veľmi 
rýchlo zvyká, je to príjemné 
a rýchle.

Ďakujeme za rozhovor.

Za Top Aplikácie 
sa rozprával Ondrej Macko

Edyn 
– ANGOLSKÝ SLOVÁK A SLOVENSKO-ČESKÝ YOUTUBER
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Kamery, ktoré dokážu zachytiť obraz 
celý okolo seba sú veľmi populárne 

a je to aj zaujímavý vianočný darček. 
Jednoducho položíte kameru napr. na 

stojan, odfotíte a máte záber, v ktorom 
sa dá pohybom prsta otáčať okolo svojej 

osi. A takýto obraz potom prenesiete 
napr. na Facebook či Instagram.  
Je to úžasná zábava, vyskúšajte!

Kamery na zachytenie 
takéhoto typu obrazu 
už dospeli, tieto foto-

grafie už majú dobrú kvalitu 
a pribudlo aj živé vysielanie 
na sociálnych sieťach. My si 
v tomto článku predstavíme 
päticu produktov, ktoré sa dajú 
kúpiť na našom trhu. Kamery 
sú zoradené podľa abecedy.

 360FLY 4K
Toto je 360° kamera, ktorú 
používame v redakcii najdlh-
šie. Veľmi často však v podobe 
akčnej kamery, keďže má aj 
takýto režim a hlavne pri 
realizácii videa z akčných scén 
je 360Fly 4K na nezaplatenie. 
Poskytuje totiž lepší „akčný“ 
obraz ako GoPro a je naozaj 
poriadne odolná.

Technické parametre
Primárne je 360Fly 4K určená 
na realizáciu 360° záberov, a to 
jej ide veľmi dobre. Kamera 
má podobu tenisovej loptičky 

s priemerom 61 mm. Vnútor-
ná kapacita pamäte je 64 GB, 
v tomto prípade sa nedá použiť 
pamäťová karta na rozšírenie 
kapacity. Skutočné rozlíšenie 
obrazu je 2880 × 2880 bodov, 
snímkovacia frekvencia je až 
50 Mbps, čo je na akčné zábery 
vynikajúce. Mikrofóny sú dva 
a poskytujú kvalitný stereo 
zvuk. Zabudovaná 1780 mAh 
batéria vydrží na 1,5 hodiny 
práce. Nabíjanie batérie trvá 
asi 2,5 hodiny.

Túto kameru môžete použiť 
aj pri daždi a odolá aj pra-
chu – stupeň krytia je až IP67. 
K tomu existuje aj doplnkové 
ochranné puzdro za 79,90 eura. 

Kameru prepojíte cez vlastné 
Wi-Fi so smartfónom a ovlá-
dací program vám ukáže, čo 
nahrávate a aké máte možnos-
ti – akčná kamera, 360° záber 
a po novom aj živé vysielanie 
na Facebook a YouTube. S tou-
to kamerou môžete nahrávať 
obraz aj bez pripojenia na 
smartfón, dá sa to pomocou 
kombinovaného tlačidla, pri-
čom sa orientujete podľa farby 
podsvietenia tlačidla. Treba sa 
to ale naučiť, aby ste presne 
vedeli, čo robíte.

Na nabitie tejto kamery, 
resp. jej pripojenie na počítač 
cez USB port potrebujete 
špeciálny adaptér, ktorý sa 

Kamery pre   360° zábery

ONDREJ  MACKO

Takto vyzerá 
kamera 350Fly 4K, 
má tvar tenisovej 

loptičky
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môže ľahko stratiť. Treba si 
dať naň pozor, ale dá sa kúpiť 
samostatne.

V spodnej časti kamery je 
bežný závit na prichytenie 
príslušenstva. Príslušenstvo 
aj od tretej strany umožňuje 
prichytiť kameru napr. na 
bicykel, kapotu automobilu 
alebo na prilbu. S odolnosťou 
tejto kamery sa tak dostanete 
do situácií, z ktorých vychá-
dzajú veľmi efektné videá. 
Výrobca pritom poskytuje aj 
okuliare pre virtuálnu realitu 
priamo spolupracujúce s touto 
kamerou.

Aplikácia na strih a ma-
nažment 360° videí sa dá 
stiahnuť aj pre PC, podpora 
pre mobilné zariadenia je pre 
Android a iOS. Vaše videá si 
môžete odkladať aj do cloudu 
od výrobcu. Ak chcete ušetriť, 
za vynikajúcu cenu je teraz 
360Fly pre rozlíšenie HD. Ak 
budete používať zábery len 
na obrazovke smartfónu, toto 
rozlíšenie môže stačiť. Toto je 
kamera s najlepším pomerom 
výkon/cena.

Cena: 599 € (pre HD rozlíšenie 
je cena 199 €)
Zapožičal: audio.sk

 HUAWEI  
 ENVISION 360   
 CAMERA
Tak toto je naozaj netradičný 
koncept kamery, o to premys-
lenejší. Je to kamera, ktorá sa 
pripája do USB-C portu priamo 
do smartfónu. Skúšali sme ju 
s telefónom Huawei Mate 10 
Pro ale aj Samsung Galaxy 
Note 8 a fungovala. Konšta-
tujeme, že toto je koncept, 
ktorý vám umožní použiť 
kameru jednoducho a dá sa 
použiť s každým moderným 
telefónom, ktorý je vybavený 
portom USB-C a operačným 
systémom Android 6.0 a vyššie. 
Nevadí ani keď je USB-C port 
umiestnený na spodnej časti 
smartfónu – ovládacia apli-
kácia sa totiž dá otočiť. Ešte 
pripomeňme, že prepojovací 
port má tvar USB-C, skutočné 
prepojenie je však USB 2. 0. 
Priamo na displeji smartfónu 
vidíte, čo fotíte a točíte.

Technické parametre
Kamera obsahuje dvojicu 
13 Mpx fotoaparátov so svetel-
nosťou F/2.1, každý z nich má 

zorné pole až 210°. Preto je aj 
kamera profilovaná tak, aby 
takýto široký pohľad objektívu 
bol vôbec možný. 360° obraz 
platí v tomto prípade pre ho-
rizontálny aj vertikálny záber. 
Fotiť môžete plnohodnotne pri 
všetkých možných polohách 
smartfónu – vodorovne, ale aj 
zvisle. Citlivosť ISO je v rozsa-
hu od 100 do 1600. Pri videu je 
to rozlíšenie Full HD s 30 fps.

Kamera je rozmerovo veľmi 
malá, pokojne si ju dáte do 
vrecka. Jej hmotnosť je len 30 
gramov. Súčasťou dodávky je aj 
textilné puzdro.

Kamera poskytuje 360° fotky 
a videá v štandardnom formá-
te a tieto sa dajú prezerať napr. 
aj v okuliaroch pre virtuálnu 
realitu od rozličných výrobcov. 
Obraz si môžete zobraziť ako 
panorámu alebo ako rybie oko.

O napájanie sa nemusíte sta-
rať, to si kamera zabezpečuje 
z pripojeného smartfónu a tiež 
využíva jeho pamäť na ukla-
danie záberov (vybrať sa dá 
pamäť telefónu alebo microSD 
karta). Kamera spotrebuje 
maximálne prúd 600 mAh. 
Odfotený 360° obrázok môžete 
v aplikácii konvertovať do GIF 
súboru a ihneď zverejniť na 
Facebooku či Instagrame.

Huawei EnVizion 360 po-
skytuje mimoriadne kvalitné 
fotografie a jej používanie je 
veľmi jednoduché. Páčila sa 
nám jej kompaktnosť a tiež to, 
ako bezproblémovo je vyrieše-
né prepojenie.

Cena: 189 €
Zapožičal: Huawei

Tak toto sa  

podarilo – Huawei 

EnVizion 360 je 

najmenšia 360° 

kamera s výborným 

obrazom
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 LENOVO MOTO  
 360 CAMERA
Tu ide o rozširujúci modul 
k smartfónom Moto Z. Modul 
Moto 360 camera sa tak pripojí 
výhradne k telefónu Moto Z 
a to cez špeciálny konektor. 
K telefónu sa pevne prichy-
tí pomocou magnetického 
držiaka. To riešenie je ideálne 
na použitie v teréne. Priamo 
na displeji tak vidíte, čo fotíte 
alebo točíte.

Rovnako nemáte starosti 
o napájací konektor, keďže 
kamera využíva napájanie 
z telefónu a prepojenie na 
smartfón je integrálna vlast-
nosť riešenia. Neexistuje však 
možnosť použiť tento modul 
samostatne, resp. pri spoje-
ní s PC alebo s iným typom 
smartfónu. Výrobca neuvádza 
krytie tejto kamery, ale kvapky 
vody určite prežije. Súčasťou 
dodávky je aj plastová ochrana 
na kameru.

Technické parametre
Samotný modul Moto 360 
camera obsahuje dva objektívy 
s 13 Mpx snímačom. Plocha 
snímača je celkovo 2 × 1/2,8 
palca, svetelnosť je F/2. 0. Doba 
uzávierky je v profesionálom 
režime nastaviteľná od 1/4000 
po 1/30 sekundy, tiež môžete 
nastavovať ISO od hodnoty 
100 po 3200. V profi režime 
takisto nastavíte bielu a expo-
zíciu ±2,0.

Fotiť s týmto modulom by 
ste mali v polohe telefónu na 
výšku, ak ho umiestnite na 
šírku, softvér vám oznámi, 
že toto nie je správna poloha. 
Fotiť sa však dá aj takto. Po 
nasadení tohto modulu sa 
prestane používať zabudo-
vaná predná i zadná kamera 
v smartfóne a klasická ikona 
aplikácie fotoaparátu vedie 
priamo na možnosť realizácie 
360° záberov.

Okrem fotografií sa v 360° 
režime dajú zaznamenávať aj 
videá, pričom tie majú zvuk 
nahraný v 3D režime. Práve 
preto sú na kamere umiestne-
né 4 mikrofóny (3 na zadnom 
objektíve a 1 na prednom). 
Fotografie sú vo formáte JPG, 
videá vo formáte MP4. Použiť 
môžete aj ultraširoký režim, 
kedy sa dá zaznamenať až 
150° záber realizovaný buď 
prednou alebo zadnou kame-
rou. Fotiť sa dá aj pomocou 
stlačenia tlačidla v zadnej časti 
modulu.

Súčasťou modulu je aj 
fotoeditačný program určený 
pre sférické zábery. Pomocou 
neho môžete pre fotografie 
premeniť 360° záber na kla-
sický plošný, realizovať výrez 
z 360° podania, aplikovať filter, 
prispôsobiť expozíciu, kontrast 
a zreteľnosť. Editovať sa dá aj 
video, priamo v telefóne tak 
môžete strihať 360° zábery.

Cena modulu: 279 €
Zapožičal: Lenovo

 RICOH  
 THETA SC
Tak a toto je premiéra tejto 360° 
kamery na Slovensku. Je pou-
žiteľná samostatne a má tvar 
splošteného valca. Vo vrchnej 
časti je dvojica fotoaparátov, na 
boku sú tri ovládacie tlačidlá. 
V spodnej časti je pripojenie 
napr. na statív a prepojovací 
microUSB port. Ním sa kamera 
pripája napr. k PC ale tiež sa 
takto nabíja. V hornej časti sa 
nachádza mikrofón a repro-
duktor. Kameru Ricoh Theta 
pokojne udržíte v ruke, a to aj 
počas dlhšej doby. Súčasťou 
dodávky je mäkké koženkové 
puzdro a USB kábel. Medzi 
doplnkovým príslušenstvom je 
aj puzdro na natáčanie obrazu 
pod vodou, prípadne adaptér 
na bezpečné umiestnenie ka-
mery napr. na batoh, aby bola 
vždy po ruke. Spoločnosť dodá-
va aj 360° kamery s rozlíšením 
4K (model Theta V).

Technické parametre
Obe kamery sú CMOS s rozlí-
šením 12 Mpix a svetelnosťou 
F/2. 0. S touto sférickou kame-
rou dokážete nahrať video vo 
Full HD pri 30 fps, videozáznam 
je obmedzený na 5 minút a je 
bez stabilizácie. Zabudovaná 
Lithium-Ion batéria vydrží na 
zhruba 260 fotografií, hmotnosť 
kamery je len 102 gramov. Vnú-
torná pamäť s kapacitou 8 GB 
sa nedá rozšíriť napr. microSD 
kartou. Pri tejto kapacite sa 
vám ale zmestí 1600 fotografií 

v najvyššom rozlíšení (5376 × 
2688 pixelov) a 63 minút videa 
v najvyššom rozlíšení (1920 × 
1080 px/30 fps). To bude určite 
stačiť.

Mobilná aplikácia existuje 
pre iOS a Android. Kamera sa 
spája so smartfónom pomocou 
Wi-Fi pripojenia. Výhodou 
mobilnej aplikácie je to, že si 
môžete nastaviť veľa volieb – 
napr. bielu, ISO, dobu uzávier-
ky. K dispozícii je tiež režim 
s potlačením šumu, HDR a su-
per je intervalové fotenie. To 
využijete napr. pri dokumento-
vaní dlhších dejov, ktoré poho-
dlne zrýchlite. Fotiť môžete aj 
v manuálnom režime, video je 
v automatickom režime.

Aplikácia existuje aj pre 
desktop (Windows, MacOS) 
a pomocou nej si napr. prezrie-
te na počítači fotky či videá, 
ale tiež môžete aktualizovať 
firmware.

Pri našom teste sme získali 
veľmi dobrú kvalitu obrazu 
vo fotografiách. Mierne sme 
maturovali nad tým, že pri 
Wi-Fi pripojení medzi kamerou 
a smartfónom nemôžete vyu-
žiť internet, ale naučíte sa, ako 
to prepínať, aby ste sa mohli 
ihneď podeliť so svojimi 360° 
fotkami na internete. Nasní-
maný obraz sa dá upraviť tak, 
aby ste ho mohli sledovať cez 
okuliare pre virtuálnu realitu. 
Do fotiek môžete pred zve-
rejnením aj vkladať texty, čo 
sa celkom hodí. Fotky sa dajú 
ukladať aj na firemný cloud 
www.theta360.com.

Cena: od 235,90 €
Zapožičal: Ricoh Slovakia

Ak máte smartfón 
radu Moto Z od 
Lenova, nie je čo 

riešiť – berte Moto 
360 camera

Theta SC  
existuje vo 

viacerých farbách 
a ide o štýlovú 

kameru
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 SAMSUNG  
 GEAR 360 (2017)
Hlavnou výhodou kamery 
Gear 360 (2017) v porovnaní 
s predchádzajúcou generáciou 
Gear 360 je rozlíšenie až 4K 
a kamera má aj praktickejší 
dizajn. Ten umožňuje ľahšie 
používanie kamery. Gear 360 
je teraz ľahká a kompaktná ka-
mera. Aj tu je možnosť živého 
vysielania 360° obrazu napr. na 
Facebooku alebo na YouTube.

Technické parametre
Gear 360 je vybavená dvomi 
8,4 Mpx snímačmi obrazu 
a objektívmi Bright Lens (rybie 
oko) so svetelnosťou F/2. 2. 
Obraz sa dá zachytávať buď 
samostatne alebo pohodlnejšie 
po spojení s mobilnou apliká-
ciou Gear 360.

Aplikáciu Gear 360 môžete 
nainštalovať aj na iné telefóny 
s podporou operačného systé-
mu Android, použiť ju môžete 
aj s iPhonom. Rovnako sa dajú 
prepojiť aj s počítačmi s ope-
račným systémom Windows 
alebo MacOS. Pri vytváraní 
fotografií alebo videa s 360° 
záznamom si môžete vyberať 
z rôznych režimov prehliada-
nia, nástrojov pre úpravu, fo-
toefektov a filtrov. Videá s 360° 
záznamom je možné konverto-
vať do štandardných formátov. 
Zaznamenané video je vo 
formáte MP4, má rozlíšenie 
4096 × 2048 (24 fps), fotografia 
má rozlíšenie 15 Mpx.

Páči sa nám, že kamera má 
teraz štandardné pripojenie na 
statív, ale stáť dokáže aj samo-
statne a tiež sa dá pripevniť na 
šnúrku, aby ste ju nestratili. 
Napájací konektor je USB-C, 
ak teda máte moderný telefón, 
postačí vám jeden adaptér.

Nahrávanie obrazu je možné 
aj bez pripojeného telefónu, 
na tele kamery sú tri tlačidlá 
a malý displej. Môžete tak aj 
bez smartfónu zmeniť režim 
prevádzky, zistiť ostávajúcu 
kapacitu pre zábery a takisto 
spustiť nahrávanie videa alebo 
fotografovať.

Po spoje-
ní kamery 
Gear 360 so 
smartfónom 
alebo počí-
tačom môžete 
zdieľať 360° obraz na 
Facebooku, YouTube alebo 
Samsung VR. Obraz sa nahrá-
va na microSD kartu, ktorá je 
v šachte v tele zariadenia (do 
256 GB). Ako režimy môžete 
použiť aj časozberné video, 
video v slučke a HDR. Stupeň 
krytia je IP53, kameru teda nie 

je možné použiť na 
natáčanie vo vode, ale 

menšie kvapky vody 
jej neublížia. Zazname-

naný obraz sa dá preniesť 
do smartfónu napr. cez Wi-Fi 

Direct, do počítača cez USB-C 
alebo cez microSD kartu. 
Batéria s kapacitou 1160 mAh 
vydrží asi 4 hodiny používania, 
hmotnosť kamery je 130 gra-
mov.

Cena: 259 €
Zapožičal: Samsung

Samsung Gear 
360 (2017) má 
jednoznačne 

lepšie riešenie ako 
predchádzajúca 

verzia

V Y H O D N OT E N I E

So všetkými kamerami sme nakrútili 360° 
zábery počas dňa a tiež pri zníženej úrovni 
svetla. Všetky poskytujú kvalitný obraz 
a budete s ním spokojní. Veľmi dobré zábery 
sme dosiahli v prípade kamery 360Fly 4K, 
keďže tu sa obraz sníma len jednou kamerou 
a nie je vôbec vidieť rozdiel v nastavení 
medzi dvoma kamerami. Pri ostatných 
dvoch riešeniach sa tento efekt môže občas 
objaviť, závisí to od snímanej scény. 360Fly 
však neposkytuje obraz pod kamerou, keďže 
sem šošovka „nevidí“. Pre bežné použitie 
odporúčame kameru 360Fly s HD rozlíšením, 
ktorá sa aktuálne predáva za vynikajúcu 
cenu.

Huawei EnVizion 360 je absolútna novinka 
a považujeme ho za najuniverzálnejšie 
riešenie pre moderné telefóny s Androidom. 
Získate vynikajúce fotografie, nemáte 
starosti s napájaním a prenosom záberov. 
Kamera má zaujímavú cenu, príchod na náš 
trh sa však len očakáva.

Ako praktické riešenie sa nám pozdával aj 
modul Moto 360 camera, predpokladom však 
je, že vlastníte alebo budete vlastniť niektorý 
z telefónov zo série Moto Z. Vtedy máte opäť 
po starostiach o nabíjanie a prepojovacie 
káble či adaptéry – jednoducho modul 
zacvaknete a pracujete. A kvalita obrazu je 
rovnaká ako pri Huawei EnVizion 360.

Ricoh Theta SC je trochu inak zameraná 
360° kamera. Jej výhodou je to, že si ju môžete 
dať pomerne dosť ďaleko od smartfónu 
a takto zaznamenať napr. celú prednášku. 
Výhodou je aj možnosť všetky parametre si 
nastaviť v aplikácii a spolupráca je možná 
s Androidom ale aj iOS.

Samsung Gear 360 (2017) je výrazné 
vylepšenie voči tomu, čo poskytovala 
predchádzajúca generácia. Podarilo sa 
výraznejšie potlačiť predtým dosť viditeľný 
rozdiel medzi snímaním jednej a druhej 
kamery a toto je oveľa praktickejšie riešenie.
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MICHAL REITER

APLIKÁCIE NA CVIČENIE

Cvičíme a chudneme

Preto sme pripravili tento 
článok a vybrali pre vás 
aplikácie trochu inak. Budú 
vám pomáhať vo vašej mo-
tivácii a sprevádzať vás celý 
budúci rok a možno aj dlhšie. 
Vyznať sa v spleti aplikácií 
v obchode Google Play však 
nie je jednoduché. Je ich tak 

mnoho, že vás prejde chuť. 
Špeciálne aplikácií, ktoré vám 
do mesiaca spravia „six-pack“, 
prípadne iba pri 5 minútach 
denne. Nuž, ak nie ste zvyk-
nutí cvičiť, je aj tých 5 minút 
lepšie ako ich venovať vrecku 
s čipsami. „Pekáč buchet“ 
z toho, ale nebude. Minimálne 
nebude viditeľný, ak neupra-
víte aj stravu.

Potom je tu veľa jed-
nostranne zameraných 
aplikácií. Nesúvisia len so 
super bruchom, ale aj zadkom 
alebo stehnami. Toto zaujme 
asi skôr ženy. Ak chcete 
schudnúť na stehnách, prečo 
ste do nich pribrali? A cvičiť 
iba stehná vám nemusí veľmi 
pomôcť. Preto aj aplikácie 
tohto typu treba používať 

Koniec roka je ideálny čas dať  
si novoročné predsavzatie.  
Podobne ladenú vetu si môžete 
prečítať takmer všade.  
Je to mýtus a je úplne zbytočné 
čakať na začiatok nového roka. 
Kto už sa vo svojom živote pokúsil 
niečo zmeniť vie, že netreba na nič  
čakať ani to odkladať.

APLIKÁCIE 
V SMARTFÓNE SÚ DOBRÁ VEC, CVIČIŤ BUDETE MUSIEŤ 

SAMI

NOVOROČNÉ PREDSAVZATIA ALEBO 

CVIČÍME 
PO CELÝ ROK
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s rozumom. Ideálne, ak si ich 
z nášho výberu nainštalujete 
viac. Také, ktoré vás zaujmú 
potom vystriedate a každý 
deň môžete cvičiť podľa jednej 
alebo rovno viacerých.

Strava, to je niečo, čo budete 
musieť trošku upraviť. Nie 
je to o tom jesť veľa, skôr to 
bude chcieť vylepšiť kvalitu 
surovín. A nemáme tým na 
mysli hranolky a vyprážaný 
syr s dobrým pocitom, že ste 
k tomu mali kúsok šalátovej 
prílohy a diétnu Colu. Nebojte, 
aj my vieme, ako to je. Preto 
prinášame aplikácie na pomoc 
aj v tejto oblasti.

No a to podstatné a vlastne 
jadro celej vaše zmeny bude 
motivácia. Tá vonkajšia je fajn, 
ale na tú sa veľmi spoliehať 
nemôžete. Bude musieť vychá-
dzať z vás a na to vám pomôžu 
aplikácie na sledovanie vašich 
nálad, postupov, úspechov 
a možno aj neúspechov. Bude 
na vás, akým spôsobom si 
ich budete chcieť viesť. Mať 
v smart fóne nejaký motivačný 
diár alebo denník nebude na 
škodu. Najmä, keď sa nebu-
dete cítiť celkom dobre a vaša 
nálada bude pokrivkávať. 
Potom pomôže prečítať si 
vaše zápisky a znova si zlepšiť 
psychickú formu.

APLIKÁCIE NA CVIČENIE

POZNAČTE SI DO 
APLIKÁCIÍ SVOJE 

ÚSPECHY A OBČAS SI 
ICH PRIPOMEŇTE.

ČAS A MOTIVÁCIA

JOURNEY –  
DIARY,  

JOURNAL
Cítite sa niekedy „pod psa“? 
To nič, je to normálne. 
Neupadnite do takého toho 
amerického štýlu vždy 
vysmiatych a vždy s dobrou 
náladou. Je to pasca. Stáva 
sa vám to často alebo len 
občas? Naopak, máte nejaké 
úspechy? Určite áno a sú to 
niekedy maličkosti, ktoré 
prehliadame. Práve táto apli-
kácia je vynikajúca v tom, že 
umožní zaznamenať to, ako 
sa cítite, kde ste boli, čo ste 
urobili alebo dokázali. Také 
vaše motivácie, ktoré majú 
významnú hodnotu pre vás. 
Každý deň si zaznamenajte 
svoje aktivity, čo ste spravili, 
čo vás potešilo, ako sa máte 
alebo na čo ste hrdí. Postup-
ne získate presný diár aj 
s prehľadom miest, kde ste si 
poznámky alebo fotografie 
pridali. Súčasťou bude aj 
informácia o počasí. Možno 
prídete na to, že počasie 
na vás nemá reálny vplyv. 
Váš denník sa dá ochrániť 
PIN kódom. Vieme, že 
zapisovanie nie vždy vydrží. 
Chce to trošku pevnej vôle. 
Máme pre vás dobrú správu. 
Aplikácia je dostupná aj 
ako desktopová aplikácia 
k prehliadaču Chrome. 
Vďaka tomu si budete môcť 
zapísať svoje poznámky 
ešte rýchlejšie. Aplikácia má 
rovnaké možnosti ako tá pre 
smartfón.

CLEARFOCUS: 
PRODUCTIVITY 

TIMER
Hovoríte si, že na cvičenie 
vám nezostáva pri va-
šom dennom režime čas? 
Chápeme, nie vždy to ide. 
No niekedy sa stačí, ako sa 
hovorí, zaťať a dokončiť veci 
skôr. S touto aplikáciou za-
meranou na sústredenie by 
ste mohli získať viac času. 
Má jednoduchý časovač, 
ktorého čas si nastavíte 
podľa seba a vtedy nebu-
dete robiť nič iné, iba to čo 
ste v daný moment chceli. 
Vybaviť čo najviac emailov? 
Napísať si osnovu prezen-
tácie alebo začať plánovať 
projekt? Definujte si čas, 
ktorý sa danej úlohe budete 
venovať a s touto aplikáciou 
to dokážete. Odpočet budete 
vidieť na displeji a hneď, 
ako vás myšlienky zavedú 
inam, sa vrátite k pôvodnej 
činnosti. Veď už zostáva 
len 13 minút z pôvodných 
20 atď. Počas merania času 
na sústredenie si môžete 
nechať deaktivovať zvuky 
a vibrácie, upozornenia apli-
kácií, odpojiť smartfón od 
Wi-Fi alebo nechať pustené 
tikanie. Svoj postup behom 
časového obdobia uvidíte na 
grafe. Úlohy si môžete po-
menovať a mať tak prehľad, 
čomu presne ste venovali 
čas. Môže to byť napríklad 
aj váš spôsob cvičenia alebo 
príprava zdravého jedla.
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APLIKÁCIE NA CVIČENIE

WRITEADAY – 
JOURNAL  

& TIMELINE
Toto je nádherná aplikácia 
pre vaše motivačné myšlien-
ky. Nemusíte byť spisovateľ 
na to, aby ste si našli tie 
správne slová, za čo ste vďač-
ný alebo prečo ste šťastný. 
Writeaday slúži na zapiso-
vanie si poznámok každý 
deň a čím viac napíšete, tým 
krajšiu farebnú mozaiku si 
vytvoríte. Každá poznámka 
má inú farbu a na základe 
nich potom v kalendárnom 
zobrazení odhadnete, koľko 
ste už dnes napísali. Čierne 
myšlienky nechajte plávať, 
presne tak ako sa zjavili. Tu 
si zapisujte všetko pozitívne 
a to, čo je pre vás dôležité. 
Napríklad vaše pocity z dob-
re vykonanej práce alebo tré-
ningu, ktorý ste absolvovali. 
Poznámky si môžete označiť 
hashtagom – #. Na základe 
neho môžte potom prechá-
dzať typy poznámok viažuce 
sa k jednej téme. Aplikácia sa 
vám pripomenie a tak si ne-
zabudnete do nej zapisovať. 
V platenej verzii podporuje 
zamykanie PIN kódom 
a podporuje odomykanie aj 
odtlačkom prsta. Všetko si 
môžete zálohovať na Google 
Drive a obnoviť napríklad 
na inom zariadení. Výborné 
a skvelé. Presne ako vy.

RUNTASTY
Všeobecne panuje mýtus, že 
ak chcete schudnúť, musíte 
obmedziť príjem jedla. Ani 
veľmi nie. Len treba urobiť 
nejaké obmeny. Práve preto 
je neskutočne prínosná 
táto aplikácia od známeho 
výrobcu aplikácií na cviče-
nie. A verte, do kapusty by 
si s nevhodnou aplikáciou 
neliezol. Máte chuť na 
palacinky? Žiadny problém, 
tu sa naučíte, čo všetko po-
trebujete na to, aby to boli 
chutné a zároveň zdravé 
palacinky. Prísada sem, prí-
sada tam a máte ich na inú 
variáciu. Nebudete ich však 
musieť hodinu páliť behom 
do kopca na bežiacom páse. 
Recepty, kategórie, presný 
rozpis surovín a názorné 
videá na prípravu jedla. To 
všetko je Runtasty.

ABS  
WORKOUT

Pevné brucho nielen že dob-
re vyzerá, ale bude mať aj 
pozitívne účinky na správ-
ne držanie vášho tela. Táto 
aplikácia sa naň zameriava 
a to prostredníctvom via-
cerých spôsobov cvičenia. 
Aplikácia hovorí o 28 dňoch 
cvičenia denne po sedem 
minút. Pre zaneprázdne-
ných ideálne s možnosťou 
cvičenia napríklad doma. 
Odporúčame využívať 
tréningové plány opakova-
ne. Pokojne viackrát za deň. 
Nenechajte sa obmedzovať. 
Budete dostávať notifikácie 
a zbierať ocenenia za váš 
postup. Efektné prostredie 
a sledovanie vašich pokro-
kov sa vám bude na tejto 
aplikácii páčiť.

KALORICKÉ  
TABUĽKY

Sledovanie denného príjmu 
potravín patrí medzi základ. 
Nielen keď chcete schud-
núť, ale aj keď potrebujete 
pribrať. Aplikácia umožňuje 
pohodlný záznam potra-
vín, ktoré ste zjedli. Máte 
tu raňajky, desiatu, obed, 
olovrant, večeru a aj druhú 
večeru. Presne si budete 
vedieť sledovať, aký typ 
jedla ste jedli. Potravín je tu 
naozaj veľa a na rozširova-
ní databázy sa podieľajú 
aj používatelia. Netreba 
všetko vypisovať ručne, 
aplikácia začne na základe 
napísaných slov predpove-
dať, aké jedlo sa chystáte 
zapísať. Určíte množstvo 
a máte vytvorený zápis 
pre daný deň a hneď aj 
grafické znázornenie koľko 
bielkovín, tukov, sacharidov 
a vlákniny ste do seba do-
stali. No a v neposlednom 
rade energetickú hodnotu. 
Potraviny sa dajú pridávať 
aj tak, že naskenujete ich 
čiarový kód.

Nezabudnite si do 
aplikácie značiť aj vaše 
aktivity. Neviete, ako začať? 
Nevadí, automaticky začne 
na základe kľúčového slova 
vyhľadávať rôzne aktivity. 
Na základe času a námahy 
potom odpočíta z prijatých 
kalórií. Takže nie je dôležité 
strážiť len stravu, ale za-
znamenať aj pohyb a vidieť 
príjem aj výdaj.Aj takto môžu vyzerať 

aplikácie na cvičenie

JEDLO A CVIČENIE
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SPRÁVNE NÁVYKY

STEP COUNTER
Ďalšia z krásne vyzerajúcich 
aplikácií na športovanie. 
Pridávame ju sem aj preto, 
lebo vieme, že zmena nie 
je ľahká. Môžeme vám sem 
pridať množstvo prepracova-
ných aplikácií na cvičenie, no 
treba začať. Možno s malými 
krokmi. A to doslova. Počíta-
nie krokov, dlhšie prechádzky 
alebo len zvolíte jedáleň, ktorá 
je od vaše práce ďalej, pôjdete 
po schodoch, prípadne sa 
večer len tak prejdete. Na toto 
všetko je určená táto apliká-
cia. Počíta kroky, vypočítava 
na základe vašich údajov 
spotrebované kalórie, zobra-
zuje čas chôdze ako aj celkový 
čas. Všetko efektne ukáže na 
grafe a pekne si môžete sle-
dovať štatistiky za jednotlivé 
dni, týždne a mesiace. Widget 
na domovskej obrazovke tiež 
nebude na zahodenie. Apli-
kácia nevyužíva GPS, preto 
sa netreba obávať vysokej 
spotreby batérie. Počítanie 
sa dá kedykoľvek pozastaviť. 
Aplikácia Step Counter je 
vhodná pre tých, čo chcú mať 
svoje dáta len u seba. Netreba 
sa nikde prihlasovať, všetko 
zostáva vo vašom smartfóne. 
A aby sme nezabudli, za vaše 
rekordy a aktivitu budete 
zbierať motivačné odznaky.

HABITHUB
Aplikácie na zapisovanie úloh sú fajn, ale nie sú príliš 
vhodné na zapisovanie cieľov, ktoré chceme dosiahnuť. 
Toto je super appka na to, aby ste si stanovili ciele a kaž-
dý deň si len značili, či ich plníte. To znamená, že úloha 
ako taká bude vždy viditeľná. To tzv. „to-do“ aplikácie 
a zoznamy úloh neplnia, pretože hotové úlohy miznú 
zo zoznamu. Chcete každý deň cvičiť, naučiť sa pár slo-
víčok z cudzieho jazyka, čítať knihy? Poznačte si to sem 
a verte, že budete chcieť udržať reťaz každodenného 
pracovania na sebe bez prestávok. Sledovanie histórie 
v kalendárnom zobrazení a grafy s vaším postupom sú 
samozrejmosťou. Používanie aplikácie uľahčí aj podpora 
widgetu na domovskej obrazovke.

REMENTE – 
SELF  

IMPROVEMENT
Táto aplikácia nás dostala. 
Je to presne to, čo potrebu-
jeme, keď chceme v niečom 
napredovať. Zároveň sa sú-
stredí aj na vaše pocity, ako sa 
hodnotíte na stupnici od 1 do 
10 pre rôzne oblasti – vzťahy, 
rodina, zdravie, peniaze atď. 
Na základe toho dostanete 
odporúčania. Napríklad ak sa 
chcete dostať do lepšej formy, 
aplikácia vám „predpíše“ 
spraviť aspoň 10 000 krokov 
denne, stiahnutie aplikácie 
na sledovanie krokov, pitie 
mlieka, návštevu fitness cen-
tra atď. A potom plníte ciele 
určené na každý deň. Dôležité 
je aj vaše psychické zdravie 
a schopnosť sa oceniť. Autori 
Remente spravili kus dobrej 
roboty. Toto je aplikácia, ktorú 
treba mať.
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CHCETE MAŤ PREHĽAD 
O SVOJEJ SPOTREBE 
A ÚČTOCH? NAPRÍKLAD 
NEZMEŠKAŤ ZAPLATENIE 
FAKTÚRY? TELEKOM MÁ 
AJ PRE SLOVENSKÝCH 
ZÁKAZNÍKOV SVOJU 
APLIKÁCIU. DOSTUPNÁ JE 
PRE ANDROID A IOS A JE 
URČENÁ PRE VŠETKÝCH 
ZÁKAZNÍKOV TELEKOMU, 
NAJMÄ PRE TÝCH, ČO 
MAJÚ EASY KARTU ALEBO 
NIEKTORÝ Z PAUŠÁLOV.

Začíname s aplikáciou
Najprv si treba aplikáciu stiahnuť. Volá 
sa jednoducho – Telekom a z obchodu si 
vyberte tú od Slovak Telekom. QR kódy 
nájdete priamo na tejto strane. Skôr, než 
bude môcť aplikáciu používať, bude ju 
treba aktivovať. Proces je jednoduchý 
a ideálne sa robí cez dátové pripojenie 
operátora. Teda vtedy, keď je váš smart-
fón odpojený od Wi-Fi siete. Stačí len 
potvrdiť SMS kód, ktorý príde na vyžia-
danie touto aplikáciou. Sama ho prečíta 
a vloží. Teda len skontrolujete, či je naozaj 
správny a tento krok potvrdíte.

Šetríte dátami? Nebojte, aj my ostatní 
a Telekom myslel aj na to. Nebudete 
musieť byť pri každom použití aplikácie 
odpojení od Wi-Fi. Do aplikácie si zadáte 
vlastný PIN kód. Ten budete vždy zadá-
vať, keď vás operátor nebude môcť overiť 
v jeho vlastnej sieti a použijete Wi-Fi.

Spotreba
Čo si budeme nahovárať, každého z nás 
zaujíma spotreba. Teda to, koľko telefonu-
je, esemeskuje alebo dátuje. Hoci je dnes 
roaming v krajinách EÚ a niektorých pri-
družených štátoch za domáce podmienky, 
chceme mať všetci istotu. Toto všetko sa 
dozviete v aplikácii, a to v naozaj pod-
robnej forme. Základom je časť Prehľad. 
Tu si pozriete, koľko ste z vášho balíčka 
prevolali minút, koľko ste poslali SMS 
/ MMS, preniesli dát alebo využili nad 
rámec spoplatnených služieb. Údaje v tejto 
aplikácii sa aktualizujú priebežne, takže 
máte takmer aktuálny prehľad o spotrebe.

Chcete viac detailov? Napríklad koľko 
ste volali do siete iného operátora, prijali 
minút hovorov v roamingu alebo v inej 
krajine poslali SMS? Toto všetko tu je 
v časti Spotreba. Presne ako na faktúre 
od Telekomu. V časti Roaming nájdete 
ešte viac detailov. Tu sa dozviete, koľko 
minutých dát patrí do roamingovej oblas-
ti, ktorá je zadarmo a tie, ktoré ste minuli 
mimo zónu EÚ+.

Dáta navyše
Na získanie ďalších dát, aby ste surfovali 
plnou rýchlosťou, nie je treba nikam volať 
ani si pamätať nejaké aktivačné SMS. Stačí 
použiť funkciu v tejto aplikácii a kúpite si 
dáta navyše. Vyberať si môžete z aktuálnej 
ponuky dátových balíčkov. Dáta môžete 
kúpiť aj niekomu inému a následne ich 
v aplikácii prerozdeľovať. Dáta musí každá 
osoba, ktorej ste ich poslali, minúť v jej 
vlastnom fakturačnom období. Nemusia 
to byť len členovia rodiny.

Lístky na MHD
Aplikácia je praktická nielen preto, že 
podporuje kúpu lístkov na MHD a par-
kovanie. Umožňuje aj nabíjanie Easy 
kreditu cez platobnú kartu alebo z vášho 
paušálu. SMS platby môžete využiť na 
poistenie vrátane toho na vysokohorskú 
turistiku alebo na zaplatenie parkovania 
v desiatkach slovenských miest. Cestovný 
lístok na MHD sa dá kúpiť pre 7 sloven-
ských miest a najnovšie nechýba ani kúpa 
časového lístka. Platí pre osobné vlaky 
Železničnej spoločnosti Slovensko. No 
a samozrejme nechýba možnosť zaplatiť 
vystavenú faktúru od Telekomu priamo 
cez aplikáciu.

Aplikácia Telekom 
VÁŠ OPERÁTOR V SMARTFÓNE

APLIKÁCIA 
PREDSTAVUJE  

NAJLEPŠIU CESTU,  
AKO MAŤ VŠETKO  
POD KONTROLOU

MICHAL  REITER

Hlavný prehľad o vašej 
spotrebe

Detailný rozpis volaní, SMS 
a dát vo vašom balíčku

Kúpa cestovného lístka 
priamo cez aplikáciu
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SLEDUJTE TV V MOBILE

MIROSLAV  ILLÉŠ
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Čoraz väčšia časť populácie je kvôli 
rôznym povinnostiam neustále 
v pohybe. To má vplyv na väčšinu 
činností, ktoré sme doposiaľ robili 
úplne bežne – napr. sledovanie 
televízie, ktoré sa tradične 
odohrávalo v obývačke, pred 
skutočným televízorom s veľkou 
uhlopriečkou. Každý z nás má 
však občas chuť pozrieť si nejaký 
seriál, správy alebo dobrý film 
aj inde. Na tento účel však nutne 
veľký televízor nepotrebujeme, 
stačí nám aj smartfón alebo tablet 
s prístupom na internet. 

NEZABÚDAJTE NA FAKT, ŽE KAŽDÁ 
JEDNA APLIKÁCIA POTREBUJE PRÍSTUP 

NA INTERNET. SLEDOVANIE TV 
ALEBO VIDEÍ TAKÝMTO SPÔSOBOM 

SPOTREBUJE MNOŽSTVO DÁT, 
A PRETO SA TREBA INFORMOVAŤ 

O MOŽNOSTIACH NAVÝŠENIA 
DÁTOVÝCH BALÍKOV.

APLIKÁCIE NA

sledovanie TV  

a videoobsahu
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SLEDUJTE TV V MOBILE

Obe zariadenia sa čoraz 
častejšie používajú na účely 
sledovania videoobsahu, na-

koľko sú kompaktné, výkonné a máte 
ich neustále pri sebe. Napokon stačí 
správna aplikácia a ihneď môžete 
pozerať to, na čo máte práve chuť. 
Väčšina moderných zariadení má 
dostatočne veľký displej s výborným 
rozlíšením, čím veľmi neutrpí ani váš 
komfort zameraný na kvalitu obrazu.

V tomto článku sme pre vás vybrali 
viacero zaujímavých aplikácií, ktoré 
sú rozdelené do dvoch skupín. Každá 
aplikácia má nejaké plusy a mínusy, 
ktoré budú vyhovovať rôznym ka-
tegóriám používateľov. Nakoľko tele-
vízny obsah už nie je výhradnou prio-
ritou a ťahákom pre všetky vekové 
kategórie, zaradili sme do tohto pre-
hľadu aj aplikácie s videoobsahom, 
ktorý si vyberáte podľa vlastných 
preferencií. Takéto aplikácie sú čoraz 
populárnejšie a postupne nahrádzajú 
klasické sledovanie televízie. Výber 
aplikácií pozostáva z tých najlepších, 
ktoré sú pre smartfóny a tablety 
dostupné. Viaceré z nich sú platené, 
ale svoju cenu si dokážu obhájiť.

MAGIO GO
Ak obľubujete televízny obsah, ale 
nemáte čas sedieť pred televízorom, 
tak aplikáciu MAGIO GO od Teleko-
mu si rýchlo obľúbite. Je prehľadná, 
jednoducho sa v nej orientuje a v ob-
siahlom portfóliu nájdete množstvo 
slovenských, ale aj zahraničných te-
levíznych staníc. Samozrejmosťou je 
prehľad programu jednotlivých sta-
níc na 11 dní dopredu, pričom si môže-
te nastaviť upozornenia na obľúbený 
obsah, ktorý nechcete zmeškať, na čo 
vás aplikácia včas upozorní. Ak viete, 
že v konkrétny čas nebudete môcť 
daný obsah sledovať, môžete si ho 
nechať nahrať priamo do aplikácie. 
V ponuke nechýba ani archív 20 
staníc, v ktorom môžete zájsť až 7 
dní dozadu a pozrieť si všetko, čo ste 
zmeškali. Za veľkú výhodu považu-
jeme možnosť používania aplikácie 
až na štyroch zariadeniach súčasne, 
pričom na každom môžete sledovať 
iný obsah. MAGIO GO má ešte jeden 
tromf, ktorým presvedčí najmä 
fanúšikov futbalu. Je ním položka 
UEFA Champions League, kde máte 
prehľad o aktuálnych a nasledujú-
cich zápasoch, ktoré 
vám už viac neuniknú. 
Táto aplikácia vyhovie 
každému nadšencovi 
televízneho obsahu, kto-
rý nemôže sedieť pred 
televízorom a potrebuje 
mať všetko vo svojom 
smartfóne alebo tablete. 
Aplikácia je platená, 
pričom si môžete vybrať 
z dvoch rôznych balíkov 
v cene 3,99 € alebo 5,99 € 
mesačne. Ak máte Magio 
televíziu, potom máte 
službu MAGIO GO 
v cene poplatku.

ANTIKTV GO
Slovenský poskytovateľ satelitnej 
a internetovej televízie má v ponu-
ke aj mobilnú aplikáciu, v ktorej sa 
nachádza viac ako 50 televíznych 
staníc. Pri všetkých staniciach nájde-
te aj prehľad aktuálneho a nadchá-
dzajúceho programu na niekoľko dní 
dopredu. Bežnou súčasťou takýchto 
aplikácií je videoarchív, v ktorom 
je možné prehľadávať obsah podľa 
žánru. V archíve sa nachádza aj 
množstvo stálych položiek, ku 
ktorým máte vždy prístup. Sú to 
rôzne filmy, seriály, dokumenty a pod. 
V aplikácii nájdete aj položku rádiá, 
kde sa nachádzajú všetky slovenské, 
ale aj zahraničné rádiostanice. Vcelku 
ide o dobre fungujúcu aplikáciu s jed-
noduchým ovládaním, prehľadným 
menu, obsiahlym archívom a mož-
nosťou sledovať rozdielny obsah až 
na štyroch rôznych zariadeniach 
súčasne. K tomu všetkému vám 
stačí iba jedno predplatné, ktoré je 
zo všetkých spomenutých aplikácií 
najlacnejšie. Pri najvýhodnejšom 
predplatnom na jeden rok vás bude 
stáť jeden mesiac iba 2,30 €. Táto 

suma je v pomere 
cena/možnosti 
veľmi výhodná. Ak 
sa chcete s apliká-
ciou zoznámiť bez 
okamžitého plate-
nia, po jej stiahnutí 
a registrácii máte 
každý deň k dispo-
zícii 30 minút na 
voľné používanie 
aplikácie, resp. 
sledovanie obsahu, 
čo je zaujímavý 
a jedinečný spôsob 
prevádzkovania 
skúšobnej doby.

NAJLEPŠIE APLIKÁCIE  
NA SLEDOVANIE TV V MOBILE



SLEDUJTE TV V MOBILE

LEPŠÍ.TV
Táto aplikácia ponúka v zák-
lade to isté ako konkurencia, 
akurát v inom šate. Zákla-
dom sú rôznorodé slovenské 
a zahraničné televízne stanice, 
o ktorých máte kompletný 
prehľad, vrátane nasledujúce-
ho vysielania na niekoľko dní 
dopredu. Výhodou je 30-dňo-
vý archív, možnosť pretáčania 
a zastavenia vysielania, obsah 
v HD rozlíšení a neobmedze-
né nahrávanie akéhokoľvek 
televízneho obsahu. V apliká-
cii nájdete aj položku Filmy, 
kde sa nachádza množstvo 
zaujímavých titulov, ktoré si 
môžete kedykoľvek pozrieť. 
Zaujímavosťou je položka 
s aktuálnym počasím a pred-
poveďou počasia. Ponuka 
aplikácie je zaujímavá, ale 
zväčša ponúka rovnaké 
možnosti ako u konkurencie, 
pričom má chaotické menu 
a ovládanie. Každopádne, 
každý používateľ si tu dokáže 
nájsť svoj obsah, ku ktorému 
bude mať neustály prístup, 
a to aj z viacerých zariadení 
súčasne. Aj táto aplikácia je 
spoplatnená, pričom je nutné 
platiť už od začiatku jej pou-
žívania. Ak sa vám v priebehu 
prvého mesiaca prestane 
pozdávať, prevádzkovateľ vám 
vráti zaplatenú čiastku. Cena 
mesačného predplatného vás 
vyjde na 7,39 €.

MARKÍZA  
VIDEOARCHÍV + 

VOYO.SK
Dve aplikácie so spoločným 
menovateľom, ktorým je 
televízia Markíza. Ak je táto 
stanica vašou obľúbenou, nič 
viac potrebovať nebudete. 
Prvá menovaná aplikácia ob-

sahuje videoarchív všetkých 
titulov z vlastnej produkcie, 
teda ide skôr o seriály, zábav-
né programy alebo spravo-
dajstvo. Aplikácia je úplne 
jednoduchá, prehľadná a na 
jej používanie nemusíte riešiť 
žiadne nastavenia ani pred-
platné, je to zadarmo. Stačí 
si nájsť svoj obľúbený obsah 
a ihneď ho sledovať. Jedinou 
možnosťou je označiť akýkoľ-
vek obsah hviezdou, čím sa 
pridá do položky obľúbené 
a budete ho mať vždy k dispo-
zícii na jedno kliknutie. Obsah 
je plný reklamy, ktorá vás po 
čase začne riadne otravovať. 
Ojedinele sa tiež môže stať, 
že obsah nebude dostupný 
a budete presmerovaný na 
aplikáciu VOYO.sk. Táto apli-

kácia už zadarmo nie je, ale 
môžete si ju na 7 dní vyskúšať 
úplne zadarmo. V jej ponuke 
sa nachádza obsiahly archív 
filmov, seriálov, dokumentov 
a pod. Okrem toho môžete 
sledovať aj televíziu Markíza 
v priamom prenose, pričom 
nechýbajú ani pridružené 
stanice ako Dajto, Doma alebo 
Nova a Nova Sport. Obsah je 
úplne bez reklamy. Mesačné 
predplatné služby VOYO vás 
bude stáť 5,99 €, čo je vzhľa-
dom na ponuku možností 
vyššia čiastka, ale určitej časti 
používateľov to môže vyho-
vovať.

HBO GO
Táto aplikácia patrí medzi 
najlepšie v oblasti videoobsa-
hu. Neponúka hocijaký obsah, 
nájdete tu komerciu, ale aj 
skutočné unikáty z tvorby 
HBO. Je určená pre nadšených 
„konzumentov“ filmov a se-
riálov, ktorí si chcú vyberať 
z obrovského množstva kvalit-
ného obsahu. Veľkou výhodou 
je aj to, že takmer celý obsah 
má slovenskú a českú lokalizá-
ciu. V ponuke nájdete veľmi 
obľúbené tituly ako Hry o tró-
ny, Sopránovci, Mamon, Až po 
uši a mnoho ďalších. V menu 
si môžete vyberať z viacerých 
kategórií a ich podkategórií. 
V ponuke je obsah všetkého 
žánru, ktorý si užijú dospelí, 
mládež, ale aj deti. Pokročilá 
kinematografia od HBO však 
nebude úplne zadarmo. Po 
registrácii máte k dispozícii 
jeden mesiac plnej verzie 
zadarmo, aby ste si overili, či 
vám bude táto služba vyhovo-
vať. Následne je nutné platiť 
mesačné predplatné vo výške 
6,99 €. HBO GO je prehľadná 
aplikácia, ktorú môžete s jed-
ným predplatným používať na 
5 zariadeniach, avšak iba na 2 
súčasne pozerať obsah. Aj keď 
nie je táto aplikácia zadarmo, 
svoju cenu si obháji.
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NAJLEPŠIE APLIKÁCIE 
NA SLEDOVANIE VIDEÍ, FILMOV A SERIÁLOV
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SLEDUJTE TV V MOBILE

STREAM.CZ
Toto je jedna z aplikácií, ktorú 
využívame pomerne často 
a máme ju radi. Stream.cz 
zoskupuje rôzny obsah, ktorý 
môže byť zábavný, tematický, 
seriálový alebo dokumentár-
ny. Celý obsah aplikácie je 
z českej produkcie, pričom tu 
nechýbajú výborné relácie ako 
Jídlo s.r.o, A Dost! alebo One 
Man Show. Okrem toho tu 
nájdete viacero seriálov, ktoré 
sa tešia veľkej popularite a pri-
nášajú zaujímavý obsah pre 
rôznorodé publikum. Ak bu-
dete aktívnymi používateľmi 
aplikácie stream.cz, odporú-
čame vytvorenie bezplatného 
konta, aby ste mohli rôzne 
kanály odoberať a mať vždy 
informácie o nových videách, 
ktoré by sa vám mohli páčiť. 
Veľkou výhodou je možnosť 
jednotlivé videá v aplikácii 
stiahnuť a následne pozerať 
v offline režime, bez nut-
nosti pripojenia na internet. 
Ak máte radi českú tvorbu, 
 stream.cz vám odporúčame.

NETFLIX
Zahraničná „kuchyňa“ už 
dorazila aj na Slovensko a po-
užívateľom má čo ponúknuť. 
Predovšetkým však takým, 
ktorým nerobí problém 
sledovať videoobsah v anglič-
tine, prípadne so slovenskými 
titulkami. Ponuka obsahu je 
taká, akú si dokážete pred-
staviť a ešte väčšia. Netflix 
totiž nie je žiadnou novinkou 
a v zahraničí patrí medzi naj-
obľúbenejšie aplikácie/služby 
s videoobsahom. V ponuke 
sú filmy, seriály, dokumen-
ty, rozprávky a veľa iných 
žánrov, ktoré sú prehľadne 
zoskupené. Samozrejmosťou 
je aj originálny Netflix obsah, 
kde nájdete exkluzívne filmy 
a seriály z vlastnej produkcie. 
Všetky tituly sú väčšinou 
v angličtine, ale nachádza 
sa tu aj obsah so slovenský-
mi titulkami. Výhodou je aj 
možnosť stiahnutia rôznych 
filmov do aplikácie a poze-
rať ich offline, bez nutnosti 
internetu. V každom smere 
má Netflix čo ponúknuť, ale aj 
tu platí, že čo je dobré, nebude 
celkom zadarmo. Ako pri HBO 
GO, aj tu máte jeden mesiac 
k dispozícii zadarmo, aby ste si 
vyskúšali, či vám bude obsah 
vyhovovať a následne je nutné 
platiť mesačné predplatné 
vo výške od 7,99 € po 11,99 €. 
Cena záleží od toho, v akej 
kvalite bude obsah dostup-
ný (v ponuke je aj UHD), na 
koľkých zariadeniach chcete 
aplikáciu používať a pod. Táto 
aplikácia si svoju cenu dokáže 
obhájiť, ale nie každému bude 
vyhovovať.

YOUTUBE
Táto aplikácia je známa asi 
každému, bez ohľadu na vek. 
Hovorí vám niečo pojem, ako 
„jútjuber“ alebo „vloger“? Ak 
áno, tak videá od týchto ľudí 
nájdete práve tu. Nejde však 
iba o takýto obsah, ktorý 
tvoria jednotlivci. YouTube 
ponúka taký rôznorodý video-
obsah, aký vám neposkytne 
asi žiadna iná služba. Sú tu 
videá od rôznych zaujímavých 
ľudí, celé filmy, seriály, rôzne 
náučné videá, dokumenty, 
návody, hudobné klipy a XY 
ďalších žánrov. A viete čo je 
na tom najlepšie? Za legálne 
používanie tejto aplikácie 
a sledovanie celého jej obsahu 
nič neplatíte. Všetko je úplne 
zadarmo, iba vy sami si určíte, 
na aký obsah máte aktuálne 
„chuť“. Ale opäť sú tu reklamy, 

nie sú však príliš agresívne. 
Ak by sa vám zapáčilo robiť 
vlogy, recenzie alebo video-
návody, môžete ich na svoj 
YouTube kanál pridať a získať 
množstvo sledovateľov. 
Samozrejme, iba v prípade, že 
budete mať zaujímavý obsah. 
Ak ste v aplikácii prihlásený 
so svojím Google účtom, mô-
žete si rôzne kanály pridať do 
odberov, pričom budete vždy 
informovaný o nových vide-
ách z ich tvorby. Obsah môže-
te vyhľadávať alebo vám ho 
ponúkne aplikácia na základe 
toho, čo najčastejšie sledujete. 
Ponúkaný obsah sa zobrazu-
je v položke „domov“, a tiež 
v položke „trendy“. YouTube je 
aplikácia, ktorá je v Android 
zariadeniach predinštalovaná 
a do iOS zariadení si ju stiah-
nete úplne zadarmo.

NAJLEPŠIE APLIKÁCIE 
NA SLEDOVANIE VIDEÍ, FILMOV A SERIÁLOV
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ANTIVÍRUSY PRE SMARTFÓNY

Boli časy, keď ste naozaj 
antivírus do smartfó-
nu tobôž obyčajného 

mobilu nepotrebovali. Prišli 
však smartfóny a organizo-
vaný zločin zistil, že ľudia 
majú čoraz radšej tieto za-
riadenia ako bežné mobilné 
telefóny. Dokázali takmer to 
isté, ako počítačové progra-
my a ešte k tomu sa z nich 
dalo volať a posielať SMS. 
Jasné, vírusov a škodlivých 
kódov je tu podstatne menej, 
ako na počítačoch. Aj tak 
je však lepšie si svoje údaje 

chrániť. V smartfóne máme 
všelijaké fotografie, poznám-
ky a dokumenty alebo pra-
covné emaily. Škodlivý kód 
ich môže ukradnúť a publiko-
vať na internete. Výnimkou 
nie je ani vydieranie. Rizikom 
je posielanie SMS na drahé 
telefónne čísla do zahraničia. 
Prídete možno aj o stovky 
eur a dozviete sa to najčas-
tejšie až na faktúre a budete 
ju musieť zaplatiť. Otravujú 
vás neznáme alebo utajené 
čísla? Nuž, aj na toto je dobrý 
antivírusový program.

Je to vlastne taký správca 
bezpečnosti vášho smart-
fónu. Kontroluje, či nemá-
te niektoré z dôležitých 
nastavení systému vypnuté 
alebo nevhodne nastavené. 
Sám sa aktualizuje cez Wi-Fi. 
Nemusíte sa obávať spotreby 
dát a tiež ani výkonu smart-
fónu. Kedysi boli programy 
tohto typu „žravé“ a poriadne 
si ukrajovali z výkonu proce-
sora a ako dezert nezabudli 
na míňanie batérie. Dnes už 
to neplatí a antivírusy sú 
nenároční strážcovia vašej 

bezpečnosti. V obchode 
Google Play nájdete desiatky 
aplikácií. Pozor, aj tu treba 
byť opatrný a vyhnúť sa 
falošným aplikáciám.

Ochráňte si 
svoj smartfón

MICHAL  REITER

5 DÔVODOV, 
PREČO SI NAINŠTALOVAŤ 

ANTIVÍRUS
1. Zneškodní vírusy a falošné aplikácie

2. Zablokuje otravných volajúcich

3. Odporučí najlepšie nastavenie vášho smartfónu

4. Ochráni pred posielaním SMS na drahé čísla 

bez vášho vedomia

5. Pomôže lokalizovať stratený  

smartfón

POVERA, ZBYTOČNOSŤ, MARKETINGOVÝ ŤAH ALEBO 
ĎALŠIA APLIKÁCIA NA VYTIAHNUTIE PÁR EUR Z VAŠEJ 
PEŇAŽENKY? ANI JEDNO. MAŤ ANTIVÍRUS V SMARTFÓNE 
JE UŽ NUTNOSŤ A OCENÍTE JU. NIKTO Z NÁS NECHCE BYŤ 
VEČER V SPRÁVACH SO ZAŠTVORČEKOVANOU TVÁROU 
A HOVORIŤ O TOM, AKO MU ZO SMARTFÓNU ODIŠLI SMS 
NA DRAHO SPOPLATNENÉ ČÍSLA. TU SÚ NAŠE TIPY PRE 
SMARTFÓNY S ANDROIDOM.

V SMARTFÓNE MÁME 

ZAZNAMENANÚ 

ČASŤ SVOJHO ŽIVOTA. 

MALI BY SME HO 

CHRÁNIŤ

APLIKÁCIE V TOMTO ČLÁNKU SA DAJÚ POUŽÍVAŤ AJ 
ZADARMO
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ANTIVÍRUSY PRE SMARTFÓNY

ESET MOBILE 
SECURITY &  
ANTIVIRUS

Aplikácia ochráni nielen 
pred vírusmi, ale pomô-
že nájsť stratený alebo 
ukradnutý smartfón. Keď 
ho označíte ako kradnutý, 
bude utajene fotiť predným 
aj zadným fotoaparátom. Au-
tomaticky skontroluje každú 
novú aplikáciu, ktorú si do 
smartfónu nainštalujete. Ak-
tívne chráni aj pri surfovaní 
na webových stránkach. 
Podporuje nielen vstavaný 
prehliadač v systéme An-
droid, ale aj Chrome, Operu, 
Firefox alebo Dolphin. Svoje 
bankové záležitosti si pokoj-
ne vybavíte bez rizika aj cez 
smartfón. Podporuje filtro-
vanie hovorov a SMS správ 
podľa nastavených pravidiel. 
Aplikácia zablokuje smart-
fón pri pokuse o vloženie 
inej, než vami autorizovanej 
SIM karty. A keď je to už na-
ozaj nevyhnutné, môžete na 
diaľku spustiť alarm alebo 
vymazať všetko v smartfóne.

Cena: 9,99 EUR na 1 rok

KASPERSKY 
MOBILE  

ANTIVIRUS

Tento antivírus ochráni 
vaše súkromie. No sa-
mozrejme, pridáva ešte 
niekoľko užitočných funkcií 
navyše. Napríklad zámok 
aplikácií, ktoré sa dajú 
spustiť len po zadaní vášho 
kódu. Chránené aplikácie 
si vyberáte sami, a tak sa 
nikto nedostane napríklad 
do vašej galérie, Messengera 
alebo nebude môcť použiť 
WhatsApp atď. Je to dobrá 
ochrana, keď nemáte zam-
knutý smartfón. Perlička 
navyše je možnosť vytvoriť 
si tajný zoznam kontaktov. 
Keď zavoláte niekomu 
z tohto zoznamu, neuloží sa 
história hovoru v zozname 
naposledy vykonaných 
hovorov. Ochráni vás pred 
falošnými webovými od-
kazmi vedúcimi na vírusové 
stránky, pomôže filtrovať 
otravných volajúcich a tiež 
pomôže lokalizovať váš 
smartfón, keď ho stratíte.

Cena: 5,50 EUR na 1 rok

AMC SECURITY 
– CLEAN & 

BOOST
Komplexný antivírus, ktorý 
pridáva ďalšie užitočné 
funkcie. Napríklad čistenie 
systému od nepotrebných 
súborov. To sa hodí vždy 
a budete prekvapení, koľko 
nepotrebných súborov po 
aplikáciách zostáva v sys-
téme. Stará sa o to, aby ste 
mali vždy dostatok pamäte 
RAM pre náročné aplikácie 
a stará sa aj o vašu batériu. 
Má niekoľko plne nasta-
viteľných režimov úspory 
energie a nechýba ani 
zrýchľovač hier. Nechýba 
špeciálna funkcia na ochra-
nu pred podvodnými hovor-
mi, stačí si ju len aktivovať 
a aplikácia bude čerpať 
z vlastnej databázy. Okrem 
toho, že chráni pred vírusmi, 
zabezpečí aj vaše súbory. 
Tajné obrázky, dokumenty 
alebo videosúbory, či kon-
takty a SMS, prípadne celé 
aplikácie môžete presunúť 
do priestoru zabezpečeného 
PIN kódom.

Cena: 7,35 EUR na 1 rok

SECURITY  
MASTER  

– ANTIVIRUS
Tento antivírus sa kedysi 
volal CM, Cheetah Mobile 
a možno ho poznáte aj 
vy. Má v sebe skutočne 
veľa všelijakých doplnkov. 
Okrem toho, že kontroluje 
v smartfóne vírusy a chráni 
vás pri prehliadaní webu 
alebo pred falošnými WWW 
stránkami, prináša užitočné 
rozšírenia bezpečnosti. 
Napríklad vlastné VPN 
SafeConnect pripojenie, 

vďaka ktorému môžete 
surfovať s väčšou mierou 
bezpečnosti na verejných 
Wi-Fi sieťach. Nechýba 
blokovanie nepríjemných 
volajúcich a podozrivých 
hovorov, ako aj možnosť za-
mknutia aplikácií a ochrany 
vašich obrázkov a iných vecí 
v smartfóne. Špecialitou je 
zamykanie systémových 
nastavení, aby ich nemohli 
škodlivé ani iné aplikácie 
zmeniť.

Cena: 39,99 EUR na 1 rok

Tip pre zákazníkov Telekomu: 
Aplikáciu Mobile Security Telekom 
Edícia môžete získať za 1 euro 
mesačne s platbou na vašu faktúru 
a nemusíte platiť väčšie sumy naraz.

Tip: Vyskúšajte aj ČSOB 
MobileControl pre Andro-
id. Táto aplikácia využíva 
technológiu Kaspersky, 
monitoruje nastavenie 
vášho mobilného zaria-
denia a dokáže vykonať 
základnú antivírusovú 
kontrolu. V prípade 
odhalenej hrozby ponúka 
riešenia. Pritom je úplne 
zadarmo.
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PRISPÔSOBTE SI ANDROID

Prispôsobte si 
operačný systém Android 
podľa seba

MICHAL  REITER

OPERAČNÝ SYSTÉM ANDROID MÁME RADI AJ 
PRETO, LEBO SI HO MÔŽEME PRISPÔSOBIŤ 
PODĽA SEBA. TO, AKO BUDE VYZERAŤ, 
MÔŽEME ZMENIŤ NA NEPOZNANIE. TAPETY, 
ZVUKY, ŽIVÉ TAPETY ALEBO KOMPLETNE 
CELÝ SYSTÉM AJ S OVLÁDACÍMI PRVKAMI 
A RÔZNYMI LIŠTAMI. VÁŠ SMARTFÓN MÔŽE 
KAŽDÝ DEŇ NADOBUDNÚŤ ÚPLNE INÚ 
PODOBU. V TOMTO ČLÁNKU NÁJDETE TIPY 
NA NAJLEPŠIE APLIKÁCIE.

Vo svojom smartfó-
ne nájdete nejaké 
tie tapety, tiež aj 

zásobu zvukov. Tie, ktoré 
tam nahral výrobca a lí-
šia sa od značky smart-
fónu, niekedy aj od jeho 
typu. Tí, čo radi vymýšľa-
jú nové veci a skúšajú si 
zveľadiť vzhľad systému 
majú naozaj široké 
možnosti. Napríklad sa 
dá určiť, či bude tapeta 
statická alebo pohyblivá. 
Prvá zostane „stáť“ pri 
pohybe medzi obrazovka-

mi, druhá sa bude hýbať 
a uvidíte z nej postupne 
viac. Bude totiž roztiah-
nutá na všetky domáce 
obrazovky. Potom sú 
špeciálne tapety typu 
„paralax“, ktorým sa 
mení pozadie a popredie 
na obrázku podľa toho, 
ako pohybujete so smart-
fónom. To sa už dostáva-
me k živým tapetám. Či 
už to bude vesmír alebo 
podmorský svet, objekty 
na nich si žijú svojím 
životom. Veľmi pekné, 

trochu náročnejšie 
na spotrebu energie. 
Hľadajte ich v Google 
Play pod kľúčovými 
slovami „live wall-
papers“. Špecialitou 
sú potom aplikácie 
typu počasie, ktoré 
podporujú zobra-
zenie aktuálneho 
stavu počasia aj 
s animáciami a oblak-
mi priamo na ploche, 
napríklad aplikácia 
Transparent Weather 
Forecast Widget.

Aplikácie, ktoré menia 
kompletne vzhľad systé-
mu sa volajú „launcher“. 
Stačí zadať toto slovo do 
obchodu s aplikáciami 
a nájdete mnoho ďalších.

VÁŠ SYSTÉM 
ANDROID MÔŽE 
VYZERAŤ ÚPLNE 

INAK. STAČÍ 
POUŽIŤ SPRÁVNE 

ROZŠÍRENIE
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PRISPÔSOBTE SI ANDROID

GO LAUNCHER 
PRIME

Maximálne prešpekulovaný 
launcher, aký sa dá v tejto 
oblasti nájsť. Je zameraný 
na prispôsobenie plochy 
a celého systému po vizuálnej 
stránke. Nehodí sa ale pre 
slabšie smartfóny alebo 
pre tie s menším úložným 
priestorom. Základný 
launcher môžete rozširovať 
o ďalšie grafické nadstavby 
a pridávať efekty a lišty alebo 
animácie. Je tu viac ako 16 
prechodových efektov, keď 
sa posúvate medzi obrazov-
kami. Nájdete tu aj špeciálne 
3D animácie obrazoviek. 
Súčasťou sú plávajúce lišty, 
ktoré poznáte z iných smart-
fónov a sú priamou súčasťou 
systému. Aplikácia slúži ako 
prostredník na inštaláciu 
ďalších tém. Nielen pre do-
movskú obrazovku a celkový 
vzhľad systému, ale aj pre 
aplikáciu na esemeskovanie, 
doplnok pre počasie alebo 
rôzne grafické vzhľady pre 
klávesnicu. Samostatnú ka-

tegóriu dostanú hry a ikony 
hier sa do samostatnej časti 
premiestnia automaticky.

BACKGROUNDS 
HD

Nie každý chce meniť kom-
pletne celý systém. Tým od-
porúčame túto aplikáciu na 
zmenu tapiet. Má obrovské 
množstvo kategórií, z kto-
rých budete môcť vyberať. 
Napríklad jesenné fotky, jedlo, 
monochromatické obrázky, 
hory, prírodu, dažďové mo-
tívy atď. Pri každom obrázku 
vidíte, koľko ľudí si ho pridalo 
do svojich obľúbených tapiet, 
koľkí sa naň pozreli a koľkí 
aj stiahli. Obrázky sa dajú 
komentovať a do aplikácie si 
môžete pridávať aj vlastné. 
Na to je samostatná kategória 
a do galérie môžete zahrnúť 
svoje vlastné obrázky v smart-
fóne. Toto sú povedzme také 
bežné funkcie. Ešte je tu jedna 
navyše a tou je pridanie viace-
rých fotografií na uzamknu-
tú obrazovku. Zobrazovať 
sa budú po jednej, no vy si 
môžete vybrať, ktorú tam 
chcete z vašej súpravy mať. 
Stačí spraviť pohyb prstom zo 
strany na stranu a zmení sa 
obrázok. Displej sa odomkne 
pohybom zdola nahor.

NOVA  
LAUNCHER 

PRIME
Toto je jeden z najoceňo-
vanejších launcherov pre 
Android. Jeho inštaláciou 
získate rozšírenia systé-
mu, ktoré sú zamerané na 
praktické používanie. Každý 
jeden detail sa tu dá nastaviť 
vrátane veľkosti ikon, tvaru 
bublín pri zoskupovaní ikon 
alebo vizuálne detaily. Apli-
kácia prichádza aj s takými 
rozšíreniami, ktoré poznáme 
z najnovších Android systé-
mov. Nechce sa vám čakať 
na vydanie nového systému 
vaším výrobcom smartfónu? 
Nainštalujte si Novu a získate 
na svojom starom Androide 
funkcie nového Androidu. 
Aplikácia je vhodná aj pre 
tablety. Mnohí ju majú radi 
práve vďaka tomu, že si môžu 
uložiť svoje nastavenia apli-
kácie, plochy a systému ako aj 
widgetov a potom ich načítať 
na druhom smartfóne. Ide-
álna aj pre menej výkonné 
smartfóny.

ZEDGE
Neskutočná aplikácia 
pre každého, kto chce 
maximum motívov, ikon, 
zvonení a rôznych grafických 
vylepšení pre svoj systém. 
Je to stredisko rozšírení 
pre Android. Odporúčame 
nainštalovať vtedy, keď si 
chcete ponechať svoj laun-
cher. Napríklad ten, ktorý 
máte priamo od výrobcu 
svojho smartfónu. Nájdete tu 
obyčajné aj pohyblivé – živé 
tapety na plochu, zvonenia, 
notifikačné zvuky, hry, ikony 
aplikácií alebo widgety. 
Všetko pod jednou strechou 
a pekne v kategóriách. Pri 
každom obrázku alebo zvuku 
vidíte, koľkí si tento obsah už 
stiahli. Zoraďovať môžete aj 
podľa populárnosti obsahu, 
vytvárať si vlastné kolekcie 
a pridávať do obľúbených. 
Stačí sa do aplikácie prihlásiť 
a potom budete mať ľahký 
prístup aj keď vymeníte 
svoj smartfón za iný. Toto je 
najlepšia aplikácia svojho 
druhu, ktorú treba v smart-
fóne mať.

VYSKÚŠAJTE AJ: 
AUDIKO  

RINGTONESVYSKÚŠAJTE AJ: 
3D PARALLAX 
BACKGROUND

VYSKÚŠAJTE AJ: 
MICROSOFT 
LAUNCHERVYSKÚŠAJTE AJ: 

APEX LAUNCHER
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AGE OF EMPIRES: 
CASTLE SIEGE

Táto hra poteší milovníkov známej strate-
gickej série Age of Empires, ktorá sa budú-
ci rok dočká svojho štvrtého pokračovania 
a takisto aj modernej reedície prvého 
dielu. Castle Siege svojím spracovaním 
viac pripomína mobilný hit Clash of Clans 
ako pôvodnú počítačovú sériu, čo môže 
byť pre niektorých hráčov miernym skla-
maním. Pokiaľ však máte radi budovanie 
a vylepšovanie vášho mestečka a takisto aj 
taktické plánovanie s výberom bojových 
jednotiek a ich poslaním do boja, Age of 
Empires: Castle Siege vás môže zabaviť. 
Aspoň na určitú dobu.

Hra ponúka hrateľnosť, ktorá je kon-
cipovaná na časté a krátkodobé hranie. 
Väčšinou totiž budete čakať, až sa dokončí 
výstavba alebo vylepšovanie budov, aby 
ste mohli začať stavať niečo iné. Medziča-
som vykonáte pár útokov na ostatných 
hráčov a budete čakať na trénovanie novej 
armády. Je to trochu iný štýl hrania, než 
na aký ste zvyknutí z počítačov, avšak toto 
je jednoducho dnešný trend v segmente 
mobilných hier.

HITMAN GO
Aj mobilná verzia hry Hitman prináša 
diametrálne inú hrateľnosť na smartfó-
noch ako na počítačoch. V tomto prípade 
sa však podarilo tvorcom ideálne využiť 
potenciál platformy a vytvoriť hru, ktorá 
vás dokáže výborne a dlhodobo zabaviť. 
Na rozdiel od iných mobilných hier, ktoré 
sú koncipované štýlom, aby ste ich často 
spustili na minútu – dve, Hitman GO si 
môžete užiť tak, ako vy chcete. Môžete hrať 
aj niekoľko hodín vkuse a nič vás nebude 
obmedzovať, maximálne vaše schopnosti.

Hitman GO je logická hra s ťahovým sys-
témom. Tento koncept ponúka pomalšie 
herné tempo a umožňuje lepšie pláno-
vanie vašich ďalších krokov. Nebudete 
sa tak môcť sťažovať na niekedy trochu 
nepraktické ovládanie pomocou doty-
kových tlačidiel, čo je obvykle problém 
niektorých hier. V Hitman GO budete 
podobne ako v počítačovej verzii hry 
Hitman zneškodňovať nepriateľov a snažiť 
sa dostať k cieľovej osobe, ktorú tiež treba 
zneškodniť – ideálne nenápadne. Avšak na 
rozdiel od počítačového Hitmana, ktorý 
ponúka väčšiu slobodu pohybu, je cesta 
v Hitman GO priamočiarejšia.

Či už ste hrali Hitmana na počítači alebo 
nie, Hitman GO je výborná mobilná hra. 
Pokiaľ radi premýšľate, túto atypicky spra-
covanú logickú hru odporúčame.

HITMAN SNIPER
Hitman je na mobilných zariadeniach do-
stupný aj v akčnejšej forme v Hitman Sni-
per. Ako názov napovedá, do ruky dostane-
te ostreľovačskú pušku a tá sa stane vaším 
jediným a verným spoločníkom. V Hitman 

Sniper sa nebudete pohybovať, dianie hry 
budete sledovať z jedného miesta. Jediné, 
čím môžete hýbať, je samotná puška. Aj 
s týmto konceptom však Hitman Sniper 
ponúka prekvapujúco sviežu hrateľnosť 
a dostatočnú variabilitu. Hra obsahuje 
celkovo viac ako 150 misií a 16 unikátnych 
zbraní, ktoré si budete vylepšovať. A hoci 
budete dookola robiť v podstate stále 
to isté, časom zistíte, že každá misia sa 
odlišuje v drobných, avšak podstatných 
detailoch, ktoré sa podpisujú pod vždy iný 
zážitok. A aj v tomto prípade musíme tvor-
cov pochváliť za skvelé prenesenie značky 
Hitman do sveta smartfónov a tabletov. 
Hitman Sniper odporúčame vyskúšať.

PRE HRÁČOV PC HIER

MOBILNÉ HRY
NA DLHÉ ZIMNÉ VEČERY



51   TOP APLIKÁCIE

FIFA FOOTBALL
Obľúbená športová séria FIFA vstúpila do 
novej sezóny a táto novinka sa prejavila 
aj v rovnomennej mobilnej hre. Mobilná 
FIFA už vyše roka kráča iným smerom, 
ako sme boli zvyknutí a ide o plnohodnot-
nú mobilnú hru v každom smere, vrátane 
herného dizajnu – so všetkými kladmi aj 
zápormi. FIFA Football pre iOS a Android 
je navrhnutá tak, aby ste hru spustili 
viackrát za deň a aby ponúkla krátkodobú 
zábavu. Preto v nej nebudete hrať celé 
zápasy, ale donekonečna budete trénovať 
a súperiť s inými hráčmi z celého sveta 
vo forme skrátených zápasov, ktoré sa 
obmedzujú na pár útočných akcií vášho 
tímu a prípadne nejaké to bránenie súpe-
ra. Pokiaľ sa s týmto konceptom zmierite, 
možno sa budete pri hraní FIFA Football 
aj baviť. Faktom je, že nová sezóna hrateľ-
nosť výrazne nemení a nerobí ju zábav-
nejšou, čo je škoda. Na druhej strane, FIFA 
Football má svoje čaro a dokáže aj zabaviť. 
Skôr či neskôr sa však dostaví stereotyp.

PES 2018 PRO  
EVOLUTION SOCCER

Pokiaľ si chcete užiť plnohodnotné futba-
lové zápasy, FIFA Football nie je tá správna 
cesta, ako sme už spomenuli. Riešením je 
hra PES 2018 PRO EVOLUTION SOCCER, 
ktorá je hlavným konkurentom FIFY na 
počítačoch a konzolách a najnovšie aj na 
smartfónoch a tabletoch. Na rozdiel od 
FIFY, ktorá sa však v prípade mobilnej 
verzie rozhodla ísť cestou zjednodušova-
nia hrateľnosti a ovládania, ponúka PES 
plnohodnotný zážitok aj v mobilnej verzii. 
Minimálne, čo sa samotných zápasov týka.

Mobilný PES ponúka plnohodnotné 
ovládanie pomocou dotykových tlačidiel. 
K dispozícii máte všetky „fintičky“, ako sú 
nahrávky do behu či polovysoké centre. 
Rovnako môžete použiť rôzne techniky 
kopania, zavolať brankára z brány alebo 
poprosiť spoluhráča o nátlak na súpera. 
Jednotlivé zápasy sú vďaka komplexnému 
ovládaniu rôznorodé a bohaté na skvelé 
momenty. Z hľadiska pocitu z hrania 
futbalu si mobilný PES zaslúži ultimá-
tum. Niekoho však môže sklamať ponuka 
herných režimov. Klasickú ligu alebo 
kariéru si nezahráte, k dispozícii je iba 
režim, v ktorom zbierate hráčov a snažíte 
sa vytvoriť si svoj futbalový tím snov.

FOOTBALL MANAGER 
MOBILE 2018

V obchodoch Google Play a App Sto-
re nájdete viacero zábavných titulov 
z kategórie futbalových manažérov. Do 
pozornosti dávame Top Eleven 2018 a PES 
CLUB MANAGER, v ktorých si vytvoríte 
svoj vlastný tím a pokúsite sa ho dostať na 
vrchol. Pokiaľ však preferujete hry, ktoré 
vám umožnia manažovať skutočné tímy, 
vašou najlepšou voľbou je Football Mana-
ger Mobile 2018. Ide o platenú aplikáciu, 
avšak ponúka plnohodnotný zážitok bez 
obmedzení, ktoré poznáte z mnohých hier, 
dostupných zadarmo.

Vo Football Manager Mobile 2018 mô-
žete trénovať vami vybraný tím z ponuky 
17 krajín. Slovenská liga sa bohužiaľ do 
mobilnej verzie hry už nezmestila, avšak 
k dispozícii je množstvo súťaží, vrátane 
nižších líg. Hra obsahuje celkovo viac 
ako 21-tisíc hráčov a nová verzia prináša 
okrem mierne vynoveného rozhrania aj 
upravené taktické možnosti. Ovládanie 
hry je prispôsobené dotykovým obrazov-
kám. Pohodlnejšie si zahráte na tablete, 
avšak hra je bez problémov hrateľná aj na 
smartfónoch. Pokiaľ teda v sebe skrývate 
Mourinha, Football Manager Mobile 2018 
je najlepší spôsob, ako otestovať svoje 
manažérske schopnosti.

PRE FANÚŠIKOV  

ŠPORTOVÝCH HIER
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PRE PAMÄTNÍKOV

GOLDEN AXE CLASSIC
Spomínate si na hru Golden Axe? Pri hraní 
tejto klasiky sme mnohí vyrastali a pokiaľ 
vám jej názov nič nehovorí, možno pomôže 
táto nápoveda – svojho hrdinu si vyberáte 
z trojice trpaslík, bojovník a bojovníčka, 
ktorí sa vznášajú nad rukou kostry. Stále 
nič? Tak potom si skúste nainštalovať hru 
Golden Axe Classic, či si spomeniete alebo 
sa s Golden Axe minimálne zoznámite.

Golden Axe pôsobí na dnešné pomery 
zastarane a nič na tom nemení ani jej 
mobilná verzia. Tá je dokonalou kópiou 
pôvodnej hry a prináša so sebou všetky 
výhody a nevýhody. Za výhodu môžeme 
považovať autentickú hrateľnosť, pri ktorej 
sme zničili niekoľko klávesníc. Nevýhodou 
je dotykové ovládanie, ktoré nereaguje 
vždy tak, ako by ste chceli. Resp. sa môže 
ľahko stať, že neaktivujete beh postavičky 
dvojitým poklepaním na virtuálnu šípku. 
Na klávesnici ste tento problém nemali, 
na displeji telefónu sa môže objaviť. Preto 
pamätníkom odporúčame, aby si k hre 
zaobstarali aj herný ovládač.

Výhodou Golden Axe Classic je fakt, že 
je hra dostupná zadarmo. Môžete ju hrať 
bez platenia alebo si aktivovať prémiovú 
verziu bez reklám za poplatok vo výške 
2,99 eura. Pokiaľ však chcete oživiť iba 
spomienky, bezplatná verzia vám pre tento 
účel bohato postačí. Chválime aj podpo-
ru synchronizácie uložených pozícií cez 
cloud.

TOMB RAIDER
Sériu Tomb Raider netreba nikomu bližšie 
predstavovať. Veď kto by nepoznal Laru 
Croft? A jej prvé a druhé dobrodruž-
stvo si teraz môžete užiť na mobilných 
zariadeniach so systémom iOS a Android. 
Podobne ako v prípade Golden Axe, aj 
Tomb Raider I a II sú dokonalou kópiou 
pôvodnej hry. Vývojári rozvrhli ovládacie 
prvky na plochu dotykového displeja, ale 
inak toho veľa nezmenili. Hrateľnosť je 
teda rovnako prísna, ako pred 21 rokmi, 
keď sme prvýkrát uvideli Laru Croft na 
obrazovkách počítačov.

Tomb Raider, prvý aj druhý diel, ponú-
kajú výborný pomer cena/obsah. Za 1 euro 
získate kompletné dobrodružstvo, ktoré 
vás zabaví na pár hodín. Lenže rovnako 
ako pri Golden Axe, aj k hraniu Tomb 
Raidera odporúčame externý gamepad. 
Hranie na dotykovej obrazovke nie je 
v tomto prípade pohodlné, a to je aj hlavný 
nedostatok. Bez externého ovládača si hru 
neužijete a pravdepodobne vás 
bude viac iritovať ako baviť. 
Avšak keď dostanete 
do ruky plnohod-
notný nástroj na 
ovládanie Lary, 
výrazne to 
ovplyvní 
aj zážitok 
z hrania. 
V kladnom 
zmysle.

ANOTHER WORLD
Názov tejto hry možnože nie je až taký 
známy ako Tomb Raider, avšak Another 
World patrí do elitnej skupiny praotcov 
žánru tzv. platformer hier. Po slovensky 
sa tento žáner označuje ako „skákačka“. 
Another World budete hrať v dvojroz-
mernom zobrazení a hoci hra pôvodne 
vyšla na začiatku 90. rokov, ponúka sviežu 
kombináciu akcie, skákania a filmových 
animácií. V prípade tejto hry sa dá pohodl-
ne hrať aj na dotykovej obrazovke telefónu 
či tabletu, za čo jej dávame plusový bod.

Mobilná verzia hry obsahuje pôvodnú 
grafiku aj jej vylepšenú HD verziu. K dis-
pozícii sú 3 náročnosti, takže ak ste mali 
v mladosti problém hru dohrať, určite oce-
níte ľahkú náročnosť v ponuke nastavení. 
A ako už bolo spomenuté, poteší aj vhodne 
spracované ovládanie, ktoré bolo optimali-
zované pre dotykový displej.

Another World si zaslúži pochvalu aj za 
to, že aj dnes má čo ponúknuť z hľadiska 

hrateľnosť a zábavnosti. Pokiaľ 
radi hrávate 2D akčné 

skákačky, táto herná 
klasika by vás 

nemala minúť.
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MONUMENT VALLEY 2
Monument Valley patrí medzi tie naj-
lepšie herné zážitky, ktoré si môžete užiť 
na obrazovke smartfónov a tabletov. 
Koncom tohto roka sa do obchodov App 
Store a Google Play dostal aj druhý diel, 
ktorý prináša v podstate to isté, čo jeho 
predchodca. Milovníci jednotky sa určite 
potešia, na druhej strane ich môže sklamať 
nižšia náročnosť hádaniek a kratšia herná 
doba, ktorá v závislosti od vašej šikovnosti 
nemusí presiahnuť 2 hodiny.

Monument Valley 2 je umelecky spra-
covaná hra. Vyniká najmä štýlom grafiky, 
ktorý je unikátny. Práve s vizuálnym spra-
covaním súvisia aj hádanky, ktoré budete 
počas hrania riešiť. Mnohé sú totiž zamera-
né na očný klam. Pripravte sa však aj na 
to, že budete rôzne otáčať plošiny herného 
sveta alebo s ním rotovať ako s celkom, aby 
ste dostali hernú postavičku z bodu A do 
bodu B. Práve o to v Monument Valley 2 
ide – hra však vyniká dizajnom herných 
úrovní a už spomenutým umeleckým 
štýlom vizuálnej stránky.

PRE FANÚŠIKOV  

NAJNOVŠÍCH HITOV

LINEAGE 2:  
REVOLUTION

Ešte predtým, ako si pred 12 rokmi 
podmanil svet počítačových hier 
MMORPG World of Warcraft, patril 
medzi najobľúbenejších zástupcov 
žánru titul Lineage 2. Ten sa teraz 
dočkal plnohodnotného spracovania 
pre mobilné zariadenia.

Revolution je MMORPG, teda hra 
na hrdinov, ktorú budete hrať v online 
prostredí. Bez pripojenia do inter-
netu si nezahráte. Lineage 2 prináša 
prekvapujúco komplexný herný 
systém a množstvo ovládacích prvkov. 
Je potešujúce, že tvorcovia dokázali 
previesť takmer všetky prvky z počíta-
čovej verzie do mobilnej. Dvojnásobne, 
keď berieme do úvahy obmedzenia 
dotykového displeja – či už z hľadiska 
veľkosti zobrazovacej plochy alebo 
ovládania.

Určitého zjednodušenia ovládania 
sa však hra predsa len dočkala. Môžete 
napr. aktivovať tzv. automatický režim, 
keď vaša postava vykonáva činnosti 
automaticky. Dokáže samostatne 
bojovať a ísť k postave, ktorá zadáva 
úlohu alebo odmenu za jej vykonanie. 
Nepovažujeme to za zápor, hlavná 
náplň hry aj tak spočíva v pokročilých 
činnostiach, ktoré už budete mať plne 
pod kontrolou vy. Jediné, čo v prípade 
novinky zamrzí, je absentujúca mož-
nosť vizuálne si prispôsobiť postavu.

ANIMAL CROSSING: 
POCKET CAMP

Animal Crossing je známa séria spoločnosti 
Nintendo, ktorá sa po značkách Super Mario 
a Fire Emblem dostala aj na obrazovky mobil-
ných zariadení so systémom iOS a Android. 
Je jedno, či ste túto hru niekedy hrali, alebo 

je Pocket Camp vaša prvotina – ak máte radi 
rozkošné hry, pri ktorých sa dá nenásilnou 
formou relaxovať, Animal Crossing si vás 
pravdepodobne získa. Ide o výbornú zábavu 
nielen pre mladších hráčov alebo dievčatá.

V Animal Crossing: Pocket Camp sa stane-
te správcom vlastného parku, ktorý musíte 
zveľaďovať. Pomáhať vám k tomu budú 
zvieratká, avšak najskôr sa s nimi musíte 
skamarátiť takým spôsobom, že im pomô-
žete. Budete zbierať ovocie, loviť ryby a tiež 
si budovať nový nábytok a objekty, ktorým 
následne zveľadíte svoj park.

Animal Crossing: Pocket Camp ponúka 
jednoduchú hrateľnosť a roztomilú grafiku. 
Výhodou je, že si hru môžete stiahnuť zadar-
mo. Obsahuje však mikrotransakcie, za ktoré 
si môžete kúpiť kozmetické predmety do hry.
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PORADŇA
Tipy pre váš smartfón

SMARTFÓN 
NOSÍME VŠADE 

SO SEBOU A PRE 
MNOHÝCH Z NÁS JE 
ZARIADENIE, KTORÉ 
DENNE POUŽÍVAME 

NAJČASTEJŠIE. 
OPLATÍ SA VEDIEŤ 

O ŇOM VIAC 
A NASTAVIŤ SI 

HO PODĽA SEBA. 
PRINÁŠAME ĎALŠIU 

SÉRIU TIPOV NA 
OVLÁDNUTIE 

VÁŠHO 
SMARTFÓNU. 

MNOHÉ Z NICH 
SÚ ZAMERANÉ NA 

ŠETRENIE ENERGIE, 
PRETOŽE AJ MY 

VIEME, AKÉ JE FAJN 
MAŤ EŠTE KÚSOK 
BATÉRIE NAVYŠE.

TIP TIPAKO DLHO MI 
EŠTE VYDRŽÍ 
BATÉRIA?

Nabitý telefón je na nezapla-
tenie. No vedieť tak odhadnúť, 
ako dlho by nám mohla vy-
držať batéria, kým ju budeme 
znova musieť nabiť, je niečo, na 
čo si rýchlo zvykneme. Operač-
ný systém Android analyzuje 
používanie aplikácií a funkcií 
smartfónu. Na základe toho 
dokáže predpovedať, ako dlho 
by batéria mala ešte vydržať. 
Jasná vec, že keď začneme hrať 
hry, batéria sa vybije rýchlejšie. 
Systém potrebuje na analýzu 
niekoľko hodín od posledného 
nabitia, aby vedel čo najpres-
nejšie predpovedať zostávajúci 
čas výdrže. Ukazuje ho na grafe 
a do odhadu započíta aj vaše 
herné rituály.

V nastaveniach systému 
a časti Batéria (prípadne Šet-
renie batérie a energie) uvidíte 
odhad zostávajúceho času. 
Ťuknite na Využitie batérie 
a predpoveď bude zakreslená 
v grafe. 

VEĽKOSŤ  
DISPLEJA

S veľkosťou displeja vášho 
smartfónu toho veľa neurobíte, 
ale takto sa volá funkcia v An-
droide, ktorá upraví veľkosť 
prvkov. Tento tip je vhodný nie-

len pre každého s dobrým zra-
kom alebo okuliarmi a systém 
umožní zväčšiť alebo zmenšiť 
texty a ikony vo všetkých 
aplikáciách ako aj systéme. Keď 
si prvky zmenšíte, zmestí sa ich 
na displej viac. Naopak, toto je 
tip aj pre ľudí, ktorí horšie vi-
dia, no chcú používať smartfón. 
Prvky si tak môže kompletne 
pozväčšovať. Túto voľbu nájde-
te v časti Nastavenia – Displej 
– Veľkosť displeja.

VYPNITE SI  
WI-FI

Pamätáte si časy, keď mali 
smartfóny s Androidom štan-
dardne nastavené vypnutie 
 Wi-Fi po vypnutí displeja? 
Už niekoľko verzií je to práve 
 naopak a štandardne zostáva 
Wi-Fi spojenie zapnuté neustá-
le. To vám ale ukrajuje z batérie. 
V nastaveniach systému v časti 
Wi-Fi ťuknite v menu na polož-
ku Pokročilé alebo Rozšírené. 
Tu sa nachádza voľba Nechajte 
Wi-Fi zapnuté počas spánku. 
Stačí zvoliť Nie a váš smartfón 
vám počas dňa vydrží na jedno 
nabitie oveľa dlhšie. Systém 
vypne Wi-Fi, ale použije dáta 
operátora. Ak máte dostatok 
dát, je to dobrý tip, ako trochu 
ušetriť na zostávajúcej kapacite 
batérií.

Tip navyše: Otravuje vás 
notifikácia o otvorených Wi-
Fi sieťach? V rovnakej časti 

Odhadovaný čas zostávajúcej kapacity a jeho grafické zobrazenie

Takto sa mení optická veľkosť 
prvkov na displeji

Zhasnite displej a vypne sa Wi-Fi

TIP
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PORADŇA

nastavení ju môžete vypnúť. 
K Wi-Fi bez hesla sa môžete 
pripájať naďalej, akurát si ich 
budete musieť skontrolovať 
sami. Zbavíte sa jedného typu 
notifikácie a môžete kráčať 
mestom aj bez toho, aby vás 
smartfón neustále upozorňo-
val na Wi-Fi.

FOTOGRAFIE  
S GPS

Smartfón a fotografova-
nie k sebe neodmysliteľne 
patria. Asi viete, že ku každej 
fotografii sa dá pripojiť aj údaj 
o polohe. Nie vždy ale chceme, 
aby fotografie niesli v sebe 
tento údaj. Dá sa to vypnúť 
a väčšinou sa rozhodujeme pri 
úplne prvom použití foto-
aparátu po rozbalení nového 
smartfónu. Voľba sa nachádza 
priamo v menu fotoaparátu. 
Môže sa volať rôzne. Hľadajte 
položku so slovom Poloha, 
GPS alebo položku Umiest-
nenie značky ako v našom 
prípade pri smart fóne LG. 
Vypnutím lokalizačných slu-
žieb pri fotografovaní ušetríte 
aj na spotrebe batérie.

CHCEM INÚ 
APLIKÁCIU NA 
OTVÁRANIE 
WEBU

Systém Android sa správa 
podobne ako systém Micro-
soft Windows. Otvára súbory 
alebo internetové odkazy 
v nastavenej aplikácii. Nie je 
to náhoda a vyberá z nainšta-
lovaných aplikácií tú, ktorá je 
na tento účel určená.

S otázkou, ktorú apliká-
ciu použiť, ste sa už možno 
stretli. Stačí nainštalovať 
ďalší internetový prehliadač 
a systém zobrazí otázku, ktorý 
z nainštalovaných prehliada-
čov chcete na otvorenie linku 
WWW použiť aj nabudú-
ce. Niekedy chceme svoje 
preferencie zmeniť a nechať 
otvárať všetky linky druhým 
prehliadačom. Opäť treba po-
užiť nastavenia systému. Tu je 
položka s názvom Aplikácie. 
V menu potom nájdete voľbu 
Obnovenie predvolených 
aplikácií, ktorá aktivuje zo-
brazenie, ako vidíte na našom 
obrázku.

VIACJAZYČNÝ 
SYSTÉM  
ANDROID

Operačný systém od verzie 
Android 7.0 podporuje prepí-
nanie viacerých jazykov. Vždy, 
keď chcete nejaký iný jazyk, 
treba sa medzi nimi v nasta-
veniach systému prepnúť. 
Podľa toho, koľko jazykov by 
ste chceli v systéme používať, 
toľko si ich v nastaveniach 
vyberiete. V časti Jazyk a klá-
vesnica – Jazyk treba ťuknúť 
na položku Pridať jazyk. 
Postupne si môžete pridať 
viac jazykov. Na okamžité 
prepnutie lokalizácie celého 
systému stačí potiahnuť 
niektorý z nových jazykov 
a umiestniť ho na prvé miesto. 
Všetky texty budú zrazu v da-
nom jazyku. Žiadny reštart, 
všetko funguje ihneď.

MICHAL REITER

?
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.



TIP

TIP

GPS nastavenia priamo v menu 
fotoaparátu

Android zobrazí viac jazykov, 
stačí sa medzi nimi prepnúť

Tu odstránite nastavenia 
predvolených aplikácií pre 
vybrané typy súborov

TIP
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REVOLUČNÝ MULTIMEDIÁLNY MEGA REPRODUKTOR JBL BOOMBOX     STR. 87

Digitálny svet na dotyk

ROBME VEĽKÉ VECI: SAMSUNG GALAXY NOTE8   

APLIKÁCIE PRE MOTORISTOV     ◊

Notebooky pre 
študentov 
do 500 EUR
   STR. 54

Automatické 
rozpoznávanie 
pocitov a nálad  

 STR. 44

Horúce novinky 
z výstavy 

IFA 
 STR. 10

Tech

Gadgety 
pre 

študentov 
 STR. 60

Škola

Tech

Hard
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VYHRAJ
HERNÉ SLÚCHADLÁ 

STEELSERIES

 na dotyk

Horúce novinky STEELSERIES

NAJKRAJŠÍ MOTO TELEFÓN 
VŠETKÝCH ČIAS

moto x4

STR. 16

 SAMSUNG GALAXY NOTE8 

9

  STR. 87

• Dizajn Picture-on-Wall
• Dokonalé farby na dokonalej čiernej• Zvuk Dolby Atmos

Jednoduchosť. Dokonalosť.

Objavte najlepší televízor všetkých čias na lg.com/sk/lgoled

10
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D
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A D
OTYK

NAJNOVŠIE HERNÉ NOTEBOOKY 
A PRÍSLUŠENSTVO     STR. 82

Digitálny svet na dotyk

ČO PRINÁŠA IPHONE 8? SPRIEVODCA VÝBEROM MONITORA       ◊

Samsung 
Galaxy Note8 
na Islande
   STR. 10

Kamery pre 
360° zábery  

 STR. 66

Inteligentná 
domácnosť 
pre každého

 STR. 34

Hard

Android 8.0 
Oreo 

podrobne
 STR. 94

Tech

Tech

Hard
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CHYTRÝ ROBOTICKÝ 
VYSÁVAČ
ELECTROLUX PUREi9

STR. 52

VYHRAJ

5X ESET INTERNET 

SECURITY

Str. 93 

NAJNOVŠIE HERNÉ NOTEBOOKY 
  STR. 82

inteligentnÝ domov 
pre každÉho
magenta smarthome

ovlÁdajte domÁcnosť mobilom
 Neviete, či ste vytiahli žehličku zo zásuvky?
 Prišli deti zo školy domov?

Služba Magenta SmartHome vám umožní získať aktuálny prehľad o dianí v domácnosti, ovládať na diaľku spotrebiče 

či regulovať teplotu a šetriť energie. To všetko bez nutnosti rekonštrukcie, vŕtania a zložitej inštalácie. Mať inteligentný 

domov je rýchle a jednoduché.

 
Vyskladajte si ho aj vy presne podľa svojich predstáv na www.telekom.sk/smarthome

 Nezabudli ste zatvoriť okná?
 Chcete ušetriť na kúrení?

UŽ OD 
10,99 € 

MESAČNE

SmartHome_inzercia 210x297_10_17.indd   1
18.10.17   11:01
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N
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Digitálny svet na dotyk

NAJVÝKONNEJŠIA KONZOLA XBOX ONE X 

POROVNÁVACÍ TEST PAMÄŤOVÝCH KARIET   ◊

Duel 
inteligentných 

hodiniek:  
Huawei Watch 2 vs. 

Samsung Gear Sport

 STR. 34

Autokamery 
s pokročilou 
výbavou 

 STR. 66

Neobyčajný 
príbeh 
spoločnosti 
Microsoft

 STR. 26

Hard

Hard

Nakupujeme 

vianočné 

darčeky cez 

internet
 STR. 110

Tech

Hard
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STR. 52

VYHRAJ
AB CRYPTOBOX 

SMART

Str. 83

BIZNIS 
NOTEBOOKY 
ĽAHKÉ AKO 
PIERKO

FUJITSU 
LIFEBOOK SÉRIE U STR. 16

MEGA ZVUK V ŠTÝLOVOM BALENÍ 

REPRODUKTORY KEF LS50 WIRELESS     STR. 64  STR. 64

KONZOLA XBOX ONE X 

11

obdarujte blÍzkych

a my obdarujeme vÁs

Darujte blízkemu smartfón Huawei P10 lite a vyberte si Huawei tablet, 

Huawei FIT náramok alebo druhý  smartfón Huawei Y6 2017 

ako darček od nás. Viac informácií na www.telekom.sk/happy

Platí do 31. 12. 2017 alebo do vyčerpania zásob. Podmienkou využitia akciovej ponuky je uzatvorenie Dodatku s viazanosťou 24 mesiacov na ktorýkoľvek program služieb 

Happy. Druhé zariadenie je poskytované za jednorazovú cenu 0,04 € s DPH. Úplné informácie o akciovej ponuke a jej podmienkach získate na  www.telekom.sk

K PAUŠÁLOM 

HAPPY

Play off print Mobilna ponuka 210x297 11_17.indd   1

03.11.17   10:30

Objednajte si  
predplatné na  

predplatne.touchit.skTOUCHIT 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.



opÄť
sme najlepšÍ

Už piatykrát po sebe sme sa stali víťazom v P3 teste 
o najlepšiu mobilnú sieť.

v najlepšej sieti nicniejenemozne
09/2017
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