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OBJAVUJ SVET
Nadčasový celokovový dizajn, k tomu dlhá výdrž batérie 
a fotoaparát, ktorý zachytí svet taký, ako ho naozaj vidíš.

Viac informácií na www.telekom.sk

•  13 Mpx fotoaparát s dvojitým 
LED bleskom

•  3 020 mAh batéria s dlhou 
výdržou 

•  celokovové telo so snímačom
odtlačkov prstov
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01   TOP APLIKÁCIE

EDIT     RIÁL
ŠIKOVNÉ APLIKÁCIE PRE VÁS

Vítame vás v novom vydaní magazínu 
Top Aplikácie. Jeho zameranie je 
tentoraz jarné. Máme pre vás viacero 

tipov na to, čo si kúpiť, aké aplikácie použí-
vať a ako sa starať o techniku. 

V januári sme boli na výstave CES v Las 
Vegas a odtiaľ sme si priniesli nápady na 
dostatočne dlhý čas. Je to síce mesto hrie-
chu, ale v tunajších výstavných priestoroch 
sa dali vidieť produkty, akým veru páru nie-
to – napr. domáce roboty, autonómne autá 
či virtuálna realita, do ktorej sa dostanete 
celým telom. O tom všetkom si samozrejme 
v našej reportáži popíšeme a veľa vecí sa 
objaví na našom trhu už niekedy v lete. 

V Amerike sme videli aj to, ako sa tu 
zmenil spôsob ovládania zariadení. Prím 
už dnes nehrá dotyk prsta na displeji, ale 
hlas. Žiaľ, hlas je závislý od použitého jazyka 
a my na Slovensku máme zatiaľ tak trochu 
smolu. Sme pomerne malá krajina, navyše 
s gramaticky dosť komplikovaným jazy-
kom a bohatou slovnou zásobou. Ak teda 
chceme ovládať veci moderným spôsobom, 
zatiaľ pre nás ostáva angličtina, nemčina či 
ruština. To však nie je ono, nie je to pre nás 
prirodzené. Ale použiť sa to dá, ukážeme 
ako. Osobne verím, že sa po čase dostaneme 
aspoň k češtine, čo je už ako-tak použiteľné 
aj pre našinca. 

Radostnou správou je však predstavenie 
novej predajne Telekomu v obchodnom 
dome Central. Boli sme na slávnostnom 
otvorení a treba povedať, že to stálo za to. 
Odporúčame vám ísť sa sem pozrieť, aj 
keď len tak – okrem nového rozmiestnenia 
pultov a množstva vystaveného tovaru tu 
rozvoniava dobrá káva aj výborné obložené 
chlebíčky. A fakt obrovský televízor – keď 
práve ide nejaký dobrý šport, tak toto treba 
naozaj vidieť. 

Do ponuky Telekomu nedávno pribudol aj 
nový telefón Samsung Galaxy A8. Preto sme 

ho pre toto vydanie Top Aplikácií podrobne 
vyskúšali. Treba povedať, že selfie fotky robí 
skoro tak úžasne ako iPhone a pritom je 
jeho cena ďaleko výhodnejšia. Pozreli sme sa 
aj na telefón Sony Xperia XA2, ktorý nazna-
čuje, kam sa bude uberať dizajn budúcich 
telefónov od tejto ikonickej značky. 

Ako sme spomínali v úvode, prichádza 
jar, a preto sa môže hodiť trochu schudnúť 
a precvičiť si telo. K dobrému zdravotnému 
štýlu vám pomôžu aj fitness hodinky. V tom-
to vydaní Top Aplikácií tak nájdete spôsob, 
ako ich čo najlepšie využiť. K tejto téme sa 
tiež hodia akčné kamery na natočenie dyna-
mických záberov v teréne a ich predstave-
niu sa tak venujeme podrobnejšie. 

Ďalším tematickým článkom je jarné 
upratovanie v telefóne. Týka sa to najmä váš-
ho času, financií, emailov, ale aj dát v telefó-
ne – či už ide o údaje, ktoré už nepotrebujete 
alebo o spomienky vo forme fotiek, ktoré si 
chcete archivovať mimo telefónu. Sám mám 
v pláne to so svojím preplneným telefónom 
čo najskôr urobiť. 

Máme aj ďalšiu praktickú tému – ako 
pracovať s batériami v telefóne doma aj na 
cestách. Poradíme, ako sa dá telefón nabiť 
čo najrýchlejšie a ako ho vlastne nabíjať. 
S tým súvisí aj téma aplikácií zameraných 
na vodičov pri navigácii na trase. Povieme 
vám, čo dlhodobo používame my. Nezabú-
dame ani na seniorov a aplikačnú výbavu 
zameranú na nich. Hudbu má asi každý rád 
a my vám poradíme, ako sa k nej dostať za 
najlepšiu cenu. Jednoducho, v tomto vydaní 
nájdete výber šikovných aplikácií, ale aj rád 
aj pre vás. 

Verím, že budete s týmto vydaním Top 
Aplikácií spokojní a ďalšie vydanie tohto 
magazínu na vás bude čakať v júni. 

Ondrej Macko
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OBSAH  HUDBA V SMARTFÓNE 
 S NAJLEPŠÍMI  
 APLIKÁCIAMI   

HUDBA V SMARTFÓNE JE PRE NÁS NIEČO 
ÚPLNE PRIRODZENÉ. LEN MÁLOKTO SI 
DNES KÚPI SAMOSTATNÝ MP3 PREHRÁVAČ. 
PRINÁŠAME VÁM VÝBER NAJLEPŠÍCH 
APLIKÁCIÍ NA PREHRÁVANIE HUDBY.

 CES 2018: NA ČO SA   
 MÔŽEME TEŠIŤ POČAS  
 TOHTO ROKA  

 
VÝSTAVA CES V LAS VEGAS JE PREHLIADKA 
VÍZIÍ, KTORÉ BY SA MALI NAPLNIŤ POČAS 
ROKA A UKAZUJE, KAM SA CHCÚ ROZHODUJÚCE 
FIRMY POSUNÚŤ. STE VLASTNE V DIVADLE 
NA PREDPREMIÉRE A NECHÁTE SA UNÁŠAŤ 
NOVÝMI PRODUKTAMI.

06

04 Najnovšie Telekom Centrum v Bratislave 
 O novej predajni Telekomu sa hovorilo už 

dlhšie – pripravovala sa v obchodnom dome 
Central a na jej z jej oficiálneho otvorenia

 prinášame reportáž. 

11 Alex Štefuca a jeho mobilní spoločníci   
Pre toto vydanie Top Aplikácií sme sa 

 porozprávali so známym motoristickým   
novinárom a rozhlasovým moderátorom, 
Alexom Štefucom.

12 Budete sa rozprávať (nielen) s vaším   
telefónom? Hlasoví asistenti sú pripravení 
Hlasoví asistenti sú s nami už roky. Dnes mô-
žete používať riešenia ako Google Assistant, 
Amazon Alexa či Cortanu. 

29 Vyberáme 4K akčné kamery    
Akčné kamery sú všestranným nástrojom      
na tvorbu rôznych zaujímavých videí 
a fotografií. Porovnali sme niekoľko z nich.  

32  Samsung Galaxy A8 (2018):   
Prémiový zážitok v strednej triede   
Samsung Galaxy A8 (2018) je novinka zo 
segmentu strednej triedy. Do tejto kategórie 
smartfónov však prináša funkcie a vlastnosti, 
ktoré sú často špecifické iba pre prémiové 
modely a vlajkové lode.

34 Sony Xperia XA2: prináša 23 Mpx fotografie 
Najnovší smartfón, ktorý značka Sony uviedla 
v januári tohto roka je dostupný už aj na 
Slovensku, a to priamo v Telekome.   

12

29

32

20
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40

44

50

16 APLIKÁCIE (NIELEN)   
  PRE ŠOFÉROV   

ŠOFÉROVANIE VÁS BUĎ BAVÍ, ALEBO NEBAVÍ, 
NIČ INÉ MEDZI TÝM NIE JE. NO SPRÍJEMNIŤ 
A ZJEDNODUŠIŤ JAZDU VÁM DOKÁŽE AJ 
SMARTFÓN, VĎAKA NAŠIM APLIKÁCIÁM.

36  Jarné upratovanie: Urobte si poriadok pomocou 
telefónu aj v telefóne   
Poriadok si môžete spraviť v samotnom telefóne.

40  Aplikácie pre seniorov    
Prinášame užitočné aplikácie pre seniorov. 

44  Ako dostať z batérie smartfónu   
maximum – doma i na cestách    
 Prinášame zopár tipov, ako udržať batériu 

 na maximum. 

46  Vybavujeme emaily cez smartfón   
Zbavte sa preplnenej emailovej schránky priamo 
vo svojom smartfóne. Nebudete musieť tráviť čas 
v práci triedením a na vybavenie vám zostanú tie 
najpodstatnejšie. 

50  Hrajte pomocou smartfónu 
 na konzole PlayStation   

Vďaka moderným technológiám môžete 
telefónom ovládať špičkové hry  
s prepracovanou grafikou, ktoré bežia  
v konzole PlayStation a zobrazujú sa  
na veľkej televíznej obrazovke. 

52  Zábavné hry pre váš smartfón   
Vybrali sme pre vás mobilné hry, ktoré nás  
v poslednej dobe výborne zabavili.

54 Poradňa: Tipy pre váš smartfón 
Tipov, ako naplno využiť smartfón, nikdy 
nie je dosť. V tomto vydaní teda opäť  
prinášame užitočné tipy, perličky, finesy 
alebo spôsoby, ako zlepšiť používanie vášho 
smartfónu. 

 ŽIME ZDRAVO   

AK SI KÚPITE FITNESS NÁRAMOK, NEZNAMENÁ 
TO, ŽE NEVYHNUTNE BUDETE FIT. BEZ VAŠEJ 
SÚČINNOSTI TO NEPÔJDE  A PRETO PRINÁŠAME 
ZOPÁR RÁD, KTORÉ VÁM K ZDRAVÉMU 
ŽIVOTNÉMU ŠTÝLU POMÔŽU. 

24
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TELEKOM CENTRUM 

Veľká plochou
Výhodou je, že táto predajňa 
má naozaj veľkú plochu – 
230 m2. Technicky sa tak dali 
realizovať naozaj zásadné 
zmeny, a tak sa aj stalo. Toto 
centrum je úplne iné, ako 
sme boli doteraz zvyknutí. 
Je priestrannejšie, vzdušnej-
šie a dýcha z neho pohodová 
a priateľská atmosféra. To 
všetko je ešte podčiarknuté 
aj vôňou dobrej kávy. Ide 
o ďalšiu radikálnu zme-
nu podobnú tej, ktorá sa 
uskutočnila pred 2,5 rokom 
v bratislavskom Auparku. 
Kamenné predajne sú totiž 
stále v kurze a internetová 
možnosť vybavenia ich 

existenciu neohrozí. Ľudia 
si napr. chcú pozrieť akciu 
dvojičky, pričom za cenu 
jedného telefónu dostávajú 
v podstate dva. Poďme ale 
pekne poporiadku. 

Nové usporiadanie 
stolov
Stoly, za ktorými sedí ob-
sluhujúci personál, sú teraz 
umiestnené v jednej rovine. 
Preto má aj zákazník veľmi 
jasný prehľad o tom, čo bude 
za chvíľu voľné. Aj tu existu-
je systém poradového lístka, 
ktorý si môžete vyzdvihnúť 
po príchode do predajne. 
Lepšie je ale si v mobilnej 
aplikácii Telekom dopredu 

rezervovať čas na vašu náv-
števu tohto centra. 

Veľa je zadarmo
Ak budete čakať na vyba-
venie, bude o vás postara-
né. Káva z automatu je tu 
zadarmo, rovnako ako voda. 
Zadarmo je aj Wi-Fi pripo-
jenie na internet, sami sme 
si overili, že pokojne môžete 
posielať videá na YouTube, je 
to rýchle pripojenie. 

Vlastná káva, pečivo 
a nátierky
Veľmi zaujímavým prvkom 
sú aj dve zelené steny zo 
živých rastlín. Jedna z nich 
sa nachádza v relax zóne, 
kde si môžete oddýchnuť. 
Druhá sa nachádza pri špeci-
álnej predajni Moods bakery 
& cafe, čo sú „profesionálni 
kávičkári“. Tam robia naozaj 
špičkovú, u nich praženú 
kávu. Táto káva však nie 
je zadarmo. Rovnako tu 
nájdete vodu, smoothies, 
džúsy, ale aj obložené chle-

bíky s vlastnou nátierkou 
a domáce zákusky. Predajňa 
má aj vlastnú pekáreň, takže 
chlieb je tu vždy čerstvý. Aj 
tu sme si sami overili, že ide 
o kvalitné potraviny. So šál-
kou kávy môžete postupovať 
aj k vybaveniu a pokojne si 
ju môžete zobrať k stolu, kde 
vás už čaká personál tohto 
centra. 

Relax s obrovskou 
obrazovkou
Ak by ste chceli ešte viac re-
laxovať, je tu aj veľká pohov-
ka a na stene je umiestnený 
obrovský OLED televízor 
s uhlopriečkou až 98 palcov. 
Sledovať na ňom napr. také 
súťaže, aké sú na olympiáde, 
je zážitok. V podstate sa vám 
do tohto Telekom centra 
oplatí prísť aj vtedy, keď 
nepotrebujete nič vybaviť. 
Sledovať obraz na tomto 
televízore stojí naozaj za to. 

ONDREJ  MACKO

O NOVEJ PREDAJNI TELEKOMU SA HOVORILO 
UŽ DLHŠIE – PRIPRAVOVALA SA V OBCHODNOM 
DOME CENTRAL A NA JEJ OFICIÁLNOM  
OTVORENÍ SME BOLI SAMOZREJME OSOBNE. 
 AJ S FOTOAPARÁTOM A KAMEROU. 

9,982

NAJNOVŠIE 

Telekom Centrum 
v Bratislave
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Doplnkový dizajnový 
tovar
V zadnej časti predajne je ešte 
umiestnený výklad s produk-
tami z dizajnovej kolekcie 
Telekom. Sú tam napr. šiltovky, 
čiapky, tričká, fľaše a podobne. 
V tejto časti je aj diskrétna 
zóna pre biznis klientelu a tiež 
miesto na servisné opravy cez 
PojdeTo.sk. 

Vytiahnuté tri 
najpredávanejšie značky
Novinkou je aj usporiadanie 
stolov pri vchode do predajne. 

Tu si môžete vyskúšať hard-
vérové novinky, teda hlavne 
smartfóny. Na trojici stolov 
nájdete najpredávanejšie 
značky v Telekome – aktuálne 
Samsung, Huawei a Lenovo/
Motorola. Tieto značky sa 
však môžu v čase meniť podľa 
ich obľúbenosti. Technické 
parametre sú uvedené priamo 
na displejoch telefónov. Svoj 
vyhradený priestor má aj znač-
ka Apple so svojimi telefónmi 
iPhone. Zákazníci tu samozrej-
me nájdu aj ostatné značky 
telefónov a po bokoch je aj pre-

dajňa príslušenstva. Ide hlavne 
o nositeľné zariadenia ako sú 
inteligentné hodinky, rovnako 
sme tu videli aj powerbanky. 

Špeciálna plocha bola 
vyhradená systému Magenta 
SmartHome s tým, že ste si 
jednotlivé prvky inteligentnej 
domácnosti mohli aj v praxi 
vyskúšať. 

Tovar v presklených 
skrinkách
Zmenil sa aj vzťah k zákazní-
kom. Už teraz je menej papie-
rovania a menej podpisovania 

a keď si chcete vybrať hardvér 
z najpredávanejších modelov, 
je to veľmi rýchle. Predáva-
júci nemusí nikam odbiehať, 
základnú ponuku má priamo 
za sebou v presklených skrin-
kách. Takto sa môže zákazník 
ľahšie rozhodnúť pre telefón, 
ktorý si môže ihneď zobrať so 
sebou. 

Na základe tohto Telekom 
Centra sa budú prerábať aj 
ďalšie prevádzky, a to nielen 
na Slovensku. Pripomeňme, že 
Telekom má na Slovensku viac 
ako 100 značkových predajní. 

TAKTO MÁ 
VYZERAŤ 

ZNAČKOVÁ 
PREDAJŇA

OBSLUŽNÉ STOLY 
SÚ TERAZ USPORIADANÉ 
V JEDNEJ ROVINE

MÔŽETE POČÍTAŤ S TÝM, 
ŽE VŠETKO V PREDAJNI 
MOODS BAKERY & CAFE 
JE ČERSTVÉ

NA TÚTO „TELKU,, SA TREBA PRÍSŤ  
POZRIEŤ HLAVNE V ČASE  
ŠPORTOVÉHO ZÁPASU

JEDNOTLIVÉ ZLOŽKY  
MAGENTA SMARTHOME  

SA TU DAJÚ PRIAMO VYSKÚŠAŤ

TELEFÓNY, KTORÉ SÚ NA SKLADE, 
VIDIA ZÁKAZNÍCI V PRIEHĽADNÝCH 
SKRINKÁCH

AJ TAKÝTO TOVAR  
SI MÔŽETE KÚPIŤ  
V TOMTO CENTRE

9,982
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ROMAN  KADLEC •  ONDREJ  MACKO

 REPORTÁŽ

CES 2018
NA ČO SA MÔŽEME TEŠIŤ 
POČAS TOHTO ROKA

Výstava CES v Las 
Vegas je prehliadka 
vízií, ktoré by sa mali 
naplniť počas roka. 
Koná sa vždy v januári 
a ukazuje, kam sa chcú 
rozhodujúce firmy 
posunúť. A býva to 
naozaj zaujímavé – 
ste vlastne v divadle 
na predpremiére 
a necháte sa unášať 
novými produktami. 

Asi najzaujímavejší 
stánok na CES-e – 
LG s obrími OLED 

panelmi zakrivenými 
do oboch strán

Autonómne 
autá

Toto je téma, ktorá v USA 
naozaj rezonuje a bola to 
jednoznačne téma číslo 1 
na tomto ročníku. Veď niet 
ani divu, tunajšie cesty 
medzi mestami sú na to 
ako stvorené. A výrobcovia 
automobilov to vedia, sú 
už tradičnými vystavova-
teľmi na najväčšej výstave 
spotrebnej elektroniky 
na svete. Každá z väčších 
automobiliek má už nejaký 
plán, ako to s autami bez 
vodičov bude. Žiaľ, vo väč-
šine prípadov naozaj len 
ten plán. To, že si naozaj 
ako bežný človek sadnete 
do auta, ktoré sa bude po-
hybovať samé mimo testo-
vacej dráhy, napr. v tomto 
meste hriechu, je zatiaľ 
utópia. Ostávame teda pri 
plánoch, uzavretých drá-

hach alebo malej skupinke 
testovacích vodičov, ktorí 
s autonómnymi autami 
žijú na bežných cestách. 

Kto je momentálne 
na špici autonómnych 
áut? Z technologického 
pohľadu je to firma Bosh 
a tiež NVIDIA. Obe majú 
technológie, ktoré sú 
špeciálne určené do auto-
mobilov a spolupracujú 

s veľkými automobilkami. 
Našťastie, spolupracujú aj 
medzi sebou, čo je pre rea-
lizáciu autonómnych áut 
dosť podstatné. Existuje 
tak výkonný počítač, ktorý 
dokáže zabezpečiť rýchle 
spracovanie dát z množ-
stva snímačov a nezahltí 
ho ani spracovanie mapo-
vých podkladov v extra vy-
sokej presnosti. Prezident 

NVIDIA má dohody so všetkými rozhodujúcimi 
automobilkami pri konštrukcii autonómneho auta
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REPORTÁŽ

bloku alebo na križovatke. 
Napr. Bosch ukázal systém Cli-
mo, ktorý je určený na hodno-
tenie kvality ovzdušia, vrátane 
oxidu uhličitého, oxidu dusíka, 
teploty a relatívnej vlhkosti.

V oblasti SmartHome sa 
doslova roztrhlo vrece s rie-
šeniami. Firmy sa predháňajú 
v tom, aby ukázali spoluprácu 
medzi domácimi spotrebičmi 

ako je televízor, vykurovanie, 
klimatizácia, robotický 
vysávač, vchodové dvere 
s kamerou, alarm či závla-
ha. Kto z veľkých firiem by 
to nemal, bol by mimo hry. 

S týmto súvisí aj nástup 
robotov. LG napr. ukázalo 
robota, ktorý je určený 

na upratovanie veľkých 
plôch na olympijských 

hrách ako aj na juhokó-
rejskom letisku. Rovnako 
ukazovali aj robota určeného 
ako hotelového poslíčka alebo 
ako nákupcu v supermarke-
toch. Videli sme aj domáceho 
robota menom CLOi, ktorý 
pomôže napr. pri ošetrovaní 
členov rodiny alebo sa postará 
o pranie. 

S robotom sme sa stretli 
aj na stánku firmy Sony. 
Dovtedajší prezident tejto 
firmy, Kauo Hirai ukázal novú 
verziu robotického psa Aibo. 
Je to autonómny robot určený 
ako milý spoločník do rodiny. 
Pripojený je do cloudu a stará 
sa o domáce práce. Sony má 
v pláne uviesť viacero takých-
to robotov. Takto vyzerá Hyundai Nexo s vodíkovým pohonom

Robot pre nákupy, hotelový poslíček a upratovač – to je 
trojica robotov od firmy LG

spoločnosti NVIDIA predstavil 
vylepšený čip pre automobily 
s názvom NVIDIA DRIVE 
Xavier. Ten má spotrebu len 30 
wattov a je mimoriadne rýchly. 

Na CES-e sme tak videli aj 
konkrétne príklady použitia 
techniky od týchto firiem. 
Napr. nemecko-čínska auto-
mobilka Byton predstavila 
elektrické SUV, ktoré si brúsi 
zuby na pozíciu Tesly. Zatiaľ 
dokáže ich elektromobil 
v základnom vyhotovení 
prejsť na jedno nabitie 
400 km, má rýchlonabíja-
nie do 40 minút a hlav-
ne cenu od 45 000 eur. 
Vývojári nám ukázali aj 
verziu autonómneho auta 
bez vodiča a na testovacej 
dráhe to vyzeralo spoľah-
livo. 

Navyše, Byton je v spojení 
so svojím vodičom – dokáže 
zistiť jeho zdravotný stav 
vrátane vyhodnotenia trendu 
hmotnosti, tepu srdca, ale aj 
tlaku krvi a aktuálneho stavu 
unavenia. Vie, koľko krokov 
ste počas dňa urobili a vedie 
si aj agendu vášho denného 
programu. Jednoducho, auto 
fakt z budúcnosti.

Videli sme aj autonómne 
auto od firmy Hyundai. Ich 
Nexo pracuje na vodíkový 
pohon a autonómna verzia by 
mala byť hotová budúci rok. 
Na CES-e sa tiež prezentovali 
automobilky ako Toyota, Ford, 
BMW a Mercedes. 

Inteligentné domy  
a celé mestá

Druhá veľká téma výstavy 
CES boli SmartCity, teda inteli-
gentné mestá, ale aj inteligent-
né domy. Princíp SmartCity 
je založený na tom, že mesto 
pripravuje pre svojich obča-
nov nadštandardné služby. 
Informuje tak svojich občanov 
napr. o stave ovzdušia, dopra-
ve, ale i možnostiach kultúr-
neho vyžitia, a to najčastejšie 
cez smartfón. Videli sme tak 
množstvo firiem, ktoré ponú-
kajú snímače teploty, vlhkosti, 
tlaku, zrážok rovnako ako prí-
tomnosti auta v parkovacom 

Sony Aibo v najnovšej verzii 
vyzerá naozaj ako pes, ale 
postará sa napr. o poriadok 
v domácnosti

Byton je auto z budúcnosti. Stará 
sa o zdravotný stav vodiča, má 

vlastnú sociálnu sieť a bude z neho 
autonómne auto
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Televízory a foto/video

Tretia veľká téma bola konečne spojená s tým, 
čomu sa najväčšia výstava spotrebnej elektro-
niky na svete roky predtým venovala najviac. 
Samsung napr. ukázal televízor s označením 
The Wall, ktorý je vybavený technológiou Micro-
LED. Nie je to QLED a už určite to nie je OLED. 
Je to úplne nová technológia, pričom sa vôbec 
nepoužíva podsvietenie – každá mikroskopická 
LED tu dokáže emitovať svetlo samostatne. Ten 
televízor má byť modulárny a používateľ si bude 
môcť sám zvoliť, aká veľká bude jeho uhloprieč-
ka. Na CES-e sme videli MicroLED TV s uhlo-
priečkou až 146 palcov a rozlíšením 4K.

Samsung tiež ukázal televízory QLED s rozlí-
šením 8K so zlepšeným dynamickým rozsahom 
a lepšou podporou formátu HDR 10. Novinkou 
je aj interaktívna tabuľa Samsung Flip WM55H, 
určená na tímovú spoluprácu. Môžete na ňu 
kresliť špeciálnym perom, prenášať obrázky 
zo smartfónu a tiež na nej zrkadliť obrazovku 
smartfónu. Poznámky je možné po skončení 

stretnutia z tabule uložiť na externé úložisko 
alebo zdieľať s ostatnými účastníkmi tímu. 

LG tiež ukázal množstvo nových televízorov, 
v tomto prípade však s technológiou OLED. No-
vinkou je to, že televízor sa primárne upevňuje 
na stenu a v dobe, keď ho nesledujete, tak fun-
guje ako obraz. LG tomu hovorí Gallery režim 
a pôsobí to veľmi dobrým dojmom. Pre rok 2018 
tak rodina OLED TV pozostáva z modelov G8, E8, 
C8 a B8 s uhlopriečkami od 55 do 77 palcov.

Na tlačovke Sony táto firma ukázala OLED 
televízory, ktoré boli v časti s displejom žiletko-
vo tenké. Televízory Sony Bravia sú tak svojím 
zameraním určené na kvalitu obrazu a dobre sa 
uplatnia pri sledovaní športu a hraní hier. Tele-
vízor Bravia A8F má 4K rozlíšenie a technológiu 
Acoustic Surface. Videli sme aj prototypy 8K 
televízorov s neuveriteľnou svietivosťou 10 000 
nitov, ktoré sú vybavené procesorom Sony X1 
Ultimate. 

Samsung predstavil The Wall ako odpoveď na to, kam bude smerovať vývoj 
televízorov

Panasonic na CES-e dokázal, že aj japonský 
televízor môže byť dizajnovou lahôdkou

Flip je mo-
derná verzia 
flipchartu 
s možnosťou 
prepojenia 
elektronických 
zariadení

Toto je režim, v ktorom televízor v pohotovostnom stave funguje ako obraz
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Virtuálna realita

Pred rokom bola virtuálna re-
alita populárnejšia, ale aj dnes 
to ešte hýbe dejom IT. Intel 
na nej založil tzv. intenzívne 
médiá, ktoré by vám mali pri-
niesť hlbší a intenzívnejší zá-
žitok. Intel True VR umožňuje 
sledovať vysielanie športo-
vých udalostí v reálnom čase 
naživo vo virtuálnej realite. 
Obraz môžete sledovať so špe-
ciálnymi okuliarmi. Po štadió-
ne je pritom rozmiestnených 5 
kamier so zorným uhlom 180°, 
medzi ktorými sa môžete pre-
pínať. Potenciál technológie 
skvelo ukazuje umiestnenie 
na basketbalových štadiónoch. 
Jedna kamera sa nachádza 
medzi sedadlami pre divákov, 
ďalšia je umiestnená medzi 
striedačkami na palubovke. 
Zvyšné kamery sú pri košoch, 
takže môžete sledovať dianie 
z rôznych miest, a to aj takých, 
na ktoré sa ako návštevník 
určite nedostanete. Zo zim-
ných olympijských hier sme si 
tak mohli pozrieť celkovo 30 
rôznych udalostí, a to naživo 
alebo zo záznamu. 

Svoj prírastok k svetu VR 
okuliarov ukázalo aj Lenovo. 
Mirage Solo sú samostatné VR 
okuliare pre platformu Google 
Daydream. Poháňa ich proce-
sor Snapdragon 835 so 4 GB 
VRAM a ponúkajú rozlíšenie 
2560 × 1440. K svojmu fungova-
niu však nepotrebujú žiadne 
ďalšie zariadenie, na jedno nabi-
tie fungujú až 7 hodín a môžete 
si do nich posielať napr. obsah, 
ktorý natočíte pomocou kame-
ry Lenovo Mirage Camera. Ide 
o prvú 180° kameru, kombinuje 
dva 13 Mpx senzory a na jedno 
nabitie dokáže zaznamenať až 
2 hodiny 180-stupňového videa.

HTC tiež predstavilo oku-
liare Vive Pro ako aj bezdrô-
tový adaptér Vive Wireless 
Adaptor. Vive Pro je headset 
pre virtuálnu realitu od HTC, 
ktorý v porovnaní s pôvodným 
modelom Vive ponúka až 
o 78 % lepšie rozlíšenie. Využíva 
OLED displeje s celkovým roz-
líšením 2880 × 1600 px a rozdiel 
vo vizuálnej kvalite je zreteľný 
na prvý pohľad. 

Nové okuliare ponúka-
jú viditeľne ostrejší obraz 
a obnovovacia frekvencia je 
aj v prípade novinky 90 Hz 
pričom headset ponúka zorný 
uhol na úrovni 110°. Vive Pro 
tiež obsahuje zabudované 
slúchadlá s integrovaným zo-
silňovačom a výrobca zdoko-
nalil aj rozloženie hmotnosti 
headsetu, takže sa pohodlnej-
šie nosí na hlave. Novinkou je 
predná duálna kamera, ktorá 
umožňuje pohľad do reálneho 
sveta. HTC Vive Pro je aktuál-
ne to najlepšie VR zariadenie, 
ktoré sme mali možnosť si 
v Las Vegas vyskúšať. 

HTC na CES-e oznámilo 
aj svoj oficiálny bezdrôtový 
adaptér, ktorý bude kompa-
tibilný s pôvodným headse-
tom Vive aj s novinkou Vive 
Pro. Vive Wireless Adaptor 
využíva technológiu Intel 
WiGig v pásme 60 GHz, ktorá 
by mala zabezpečiť spoľahlivý 
a vysoký výkon a zároveň 
nízku dobu odozvy.

Modulárne  
smartfóny

Lenovo pripravilo prezentáciu 
nových produktov, medzi kto-
rými nechýbali moduly Moto 
Mods pre smartfóny Motorola 
Moto Z. 

Livermorium Slider Keybo-
ard je Moto Mod modul s vy-
súvacou fyzickou klávesnicou. 
Má 5 riadkov, písanie na nej 
však vyžaduje cvik. Treba si 
najmä zvyknúť na správne 
uchopenie klávesnice aj vzhľa-
dom na jej malú šírku. 

Lenovo Polaroid Insta-Sha-
re Printer zase umožňuje od-
fotené zábery ihneď vytlačiť 
na tlačiarni v podobe modulu. 
Tlačí sa pomocou technológie 
Zink, teda bez atramentu. 
Papiere si môžete kúpiť napr. 
v balení po 30 kusov a ich 
výhodou je možnosť okamži-
tého nalepenia napr. na tričko. 
Rozmer hárkov je 51 × 76 mm. 
Výtlačky sú ihneď po vytlače-

REPORTÁŽ 

Z veľkých firiem v oblasti tele-
vízorov na CES-e dokázal držať 
krok ešte Panasonic so svojimi 
dvoma prírastkami v OLED mo-
deloch: VIERA FZ950 a FZ800 
s uhlopriečkami 165 a 140 cm (65 
a 55 palcov). Zvuk v týchto televí-
zoroch rieši dcérska spoločnosť 
Technics. 

Panasonic tiež ukázal novú 
bezzrkadlovku LUMIX GH5S 
s vylepšeným systémom natá-
čania videozáznamov a vyšším 
výkonom v slabom svetle. Sony 
predstavilo vylepšenú verziu 
akčnej kamery RX0.

Hlasoví asistenti

Asistenti sú štvrtou z veľkých 
tém tejto gigantickej výsta-
vy. Znamená to, že pôvodné 
ovládanie zariadení dotykom sa 
teraz mení na ovládanie hlasom. 
Bohužiaľ zatiaľ nie v slovenčine, 
ale v hlavných svetových jazy-
koch. Nám najbližšia je anglič-
tina alebo nemčina, z východne 
orientovaných jazykov je tu ešte 
ruština a poľština.

Na CES-e o víťazný hlas 
bojovali asi najhlasnejšie Google 
Assistant, ďalej Amazon Alexa 
a Samsung Bixby. Apple so 
svojou Siri sa tejto výstavy 
nezúčastňuje a Microsoft akosi 
na svoju Cortanu rezignoval. 
Z hľadiska pokrytia produktov je 
zaujímavá najmladšia asistent-
ka, a to Bixby od Samsungu. Tú 
nájdete teraz aj v televízore či 
v chladničke. 

Samsung má už chladničku, 
ktorá počúva na slovo – je tu 
zabudovaná virtuálna asistent-
ka Bixby

Intel True VR sme 
si vyskúšali 

a virtuálne 
sme sa dostali 
na basketba-
lový štadión

Mirage Solo sme skúšali priamo na stánku Lenovo
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ní suché a odolávajú aj vode. 
Cena tohto modulu je 149,99 
dolára. 

Lenovo Vital Moto monito-
ruje rýchlosť tepu, dýchania, 
okysličenosť krvi, telesnú 
teplotu a systolický a dias-
tolický tlak. Všetky senzory 
vyhodnotia tieto veličiny 
z prsta a tlakového valčeka 
na presnejšie meranie. Celý 
proces trvá 100 sekúnd, stačí 
iba zasunúť prst do valčeka. 
Teplota sa zmeria priložením 
módu k čelu. Výrobca tiež 
plánuje časom pridať funkciu 
neinvazívneho merania cukru 
v krvi, čo určite ocenia všetci 
cukrovkári.

Ak potrebujete zistiť svoj 
zdravotný stav, tak modul Vital 
Moto vám zmeria tep, tlak krvi 
i telesnú teplotu

Slider Keyboard vyzerá vcelku 
použiteľne, ale musíte tlačiť 
prsty k sebe

Niečo takéto sa hodí na párty 
– vytlačíte si priamo z mobilu 
fotku a nalepíte na tričko

Tablety 
a notebooky 
s procesorom 
Snapdragon 835

CES priniesol aj tablety a no-
tebooky, ktorých základom 
je procesor Snapdragon 835 
od firmy Qualcomm. Tento 
procesor sa už používal 
v smartfónoch, teraz sa ale 
presunul do zariadení s ope-
račným systémom Microsoft 
Windows. Tento procesor 
tiež nie je potrebné počas 
prevádzky chladiť pomocou 
ventilátora. Zariadenie s ním 
je teda úplne tiché, podob-
ne ako smartfón. Otázkou 
ostáva jeho výkon. Na CES-e 
predstavené notebooky s ním 
reagovali počas nášho nie-
koľkominútového skúšania 
celkom svižne, avšak na pod-
robné zhodnotenie výkonu 
treba počkať až na plnohod-
notnú recenziu. Výhodou 
je zabudovaný 4G modem 
s rýchlosťou prenosu dát až 
1 Gbps. Hlavnou prednosťou 
procesora Snapdragon 835 je 
však nižšia energetická nároč-
nosť ako v prípade procesorov 
Intel Core.

ASUS NovaGo bol prvý 
z novej kategórie notebookov 
s týmto procesorom. Jeho 
hlavnou výhodou je nízka 
spotreba energie, vďaka 
čomu NovaGo sľubuje výdrž 
až 22 hodín na jedno nabitie. 
NovaGo je konvertibilný no-
tebook, ktorý umožňuje otočiť 
13,3-palcový Full HD displej 
až o 360°. Zariadenie bude 
dostupné v konfiguráciách 
so 4 až 8 GB RAM a so 64 GB 
až 256 GB UFS 2.0 úložiskom. 
Základom je operačný systém 
Windows 10 S s možnosťou 
prechodu na Windows 10 Pro. 
Notebook váži 1,39 kg, hrúbku 
má 14,9 mm. 

Lenovo Miix 630 je potom 
konvertibilný tablet s 12,3-pal-
covým displejom s rozlíšením 
1920 × 1280 px. Môžete ho 
používať samostatne alebo 
v režime notebooku pomocou 
priloženého obalu s kláves-
nicou a stojanom. Novinkou 

je, že stojan nie je súčasťou 
tabletovej časti, ktorá má 
teraz jednoliaty a hladký chr-
bát. Na porovnanie výkonu si 
však budeme musieť počkať, 
Miix 630 by však mohol byť 
výborný prístroj na mobilnú 
kancelársku prácu.

Tablet využíva operačný 
systém Windows 10 S, ktorý 
je možné upgradnúť na Win-
dows 10 Pro. Procesor je 
však optimalizovaný najmä 
na používanie univerzálnych 
Windows aplikácií. Lenovo 
udáva výdrž až 20 hodín 
prehrávania videa a súčasťou 
výbavy je slot pre nano SIM 
kartu. Vo výbave nájdete aj 
jeden USB-C port. Miix 630 
má hrúbku 15,6 mm a hmot-
nosť 1,33 kg. Dostupnosť 
nepoznáme, americká cena je 
stanovená na 799 dolárov bez 
dane pre najlacnejšiu konfi-
guráciu. Súčasťou balenia je 
dotykové pero a ochranný 
obal s klávesnicou a stojanom. 

Miix bude k dispozícii so 4 GB 
a 8 GB RAM a s úložiskom 
od 64 GB do 256 GB.

ASUS ukázal na CES-e via-
cero nedávno predstavených 
zariadení. ASUS ZenScreen 
Go MB16AP je 15,6-palcový 
prenosný monitor s Full HD 
IPS displejom. Obsahuje za-
budovanú batériu s kapacitou 
7800 mAh a vďaka tomu do-
káže fungovať bez pripojenia 
do elektrickej siete minimálne 
4 hodiny, podľa nastavenia 
intenzity jasu. ZenScreen Go 
má hmotnosť 900 gramov 
vrátane batérie a hrúbku iba 
8 mm. Pod displejom sa nachá-
dzajú základné ovládacie 
prvky, prepojenie k monitoru 
zabezpečuje USB-C rozhra-
nie. K ZenScreen Go môžete 
pripojiť nielen počítače, ale aj 
Android zariadenia. Súčasťou 
balenia je aj ochranný obal, 
ktorý funguje ako stojan.

Ako teda bude vyzerať  
rok 2018?

Vyzerá to tak, že sa dočkáme nových smartfónov, ktoré sa 
budú primárne ovládať hlasom. Veríme, že medzi jazyky 
hlasových asistentov sa dostane aj slovenčina. Pribudnú 
riešenia pre inteligentnú domácnosť, ktorú budeme môcť 
ovládať z mobilného telefónu. Aj na Slovensku už bude-
me mať inteligentné mesto. Autonómnych áut sa na Slo-
vensku v tomto roku ešte nedožijeme, ale zato si budeme 
môcť vybrať spomedzi nových televízorov na sledovanie 
vysielania vo vysokom rozlíšení. O týchto trendoch vás 
budeme informovať celý rok. 

Lenovo Miix 630 má 
vydržať na batériu 
celý deň. Sme zvedaví 
na výkon v operačnom 
systéme Windows
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Alex, aké boli tvoje začiatky s mobilnou 
komunikáciou? 

Začal som s ňou v roku 1997, a to na 
sieti NMT s mobilným telefónom No-
kia. Už to nebola taká veľká tehla ako 
to bolo v úplných začiatkoch a dalo sa 
s ňou celkom dobre robiť. Ale tento te-
lefón mi spadol na zem už v prvý deň 
používania. Ako som vtedy hovoril, na 
monochromatickom displeji som mal 
mapu pokrytia. 

Aký je tvoj aktuálny operátor? A ako je 
to s dnešným pokrytím?

Dnes som celkom spokojný s pokry-
tím, mojím operátorom je Telekom, 
som s ním už od dôb Eurotelu. Ešte 
k tomu pokrytiu – aj dnes sú biele 
miesta, napr. na diaľnici od Bratislavy 
do Senca, kde sa mi preruší spojenie. 
Ale zlepšuje sa to, napr. v mojom mies-
te bydliska pri maďarských hraniciach 
je to už fajn. 

A ako je to s používaním mobilných dát?
Ak som doma, tak sa snažím byť pripo-
jený k Wi-Fi sieti. Ale na cestách veľmi 
rád využívam mobilné siete. Mám 
nastavený dostatočne veľký dátový 
balík a ten mi na mesiac vystačí. 

Poďme k tvojmu smartfónu. Aký teraz 
používaš? 

Mal som viacero modelov od Nokie. 
Ale potom som prešiel na značku 
Samsung, hoci som si dovtedy myslel, 
že Samsung robí chladničky a práčky. 
Teraz mám Galaxy S7 edge a som na-
ozaj spokojný s tým, aké natáča video. 
Ja si už vlastne ani neviem predstaviť, 
čo by mohlo byť ešte kvalitnejšie 
a lepšie z hľadiska tvorby fotografií, 
samozrejme pri dobrom svetle. Ale už 
čakám na najnovší telefón Samsung 
Galaxy série S. 

Dobrá voľba. A čo aplikácie? 
Samozrejme používam mobilné ban-
kovníctvo a veľmi sa teším z toho, ako 
jednoducho sa dá komunikovať s  ban-
kou. Ďalej WhatsApp na komunikáciu, 
mám mailového klienta, rôzne médiá, 
potom Hopin a z môjho motoristické-
ho záujmu aj veľmi dobrú aplikáciu 
Relly4Now. Facebook používam tak 
primerane, hlavne kvôli tomu, že 
pracujem v médiách. Ale nie som jeho 
otrokom. 

A čo navigácia v aute?
Používam hlavne tú, ktorú mám zabu-
dovanú v aute. Robím tak preto, že sa 
nechcem hrať s mobilom počas jazdy. 
Nie je to bezpečné. Ale niekedy, keď 
potrebujem nájsť napr. adresu podľa 
názvu firmy, tak to robím cez mobil. 
A tá mobilná niekedy nájde naozaj 
zaujímavé trasy, ktoré zabudovaná 
nepozná. 

Aké auto má známy motoristický 
novinár? 

Je to najnovšia verzia Seat Alhambra 
v plnej výbave. Ja potrebujem po-
riadne veľké auto, a toto mi vyhovuje. 
Teším sa aj z jeho elektronickej výbavy. 

Aké vlastnosti očakávaš 
od budúcich smartfónov?

Za najväčší nedostatok v mobile pova-
žujem krátku dobu prevádzky
na batériu. Musím ho nabíjať každý 
deň a niekedy aj niekoľkokrát denne. 
V podstate pod chvíľou nabíjam 
telefón kde sa len dá – v aute, doma 
i v práci. A prial by som si, aby prišiel 
na trh telefón s totálne nerozbitným 
displejom. Všetky telefóny, čo som mal, 
sa mi nakoniec rozbili. Na všetkých 
som menil displeje. A to mi raz spadol 
telefón z výšky zhruba od pása na 
záhradný stôl, na ktorom bol tenký 
nános piesku. Displej bol kompletne 
popraskaný. 

Ako vidíš ostatné produkty ako napr. 
inteligentné hodinky?

Zatiaľ si myslím, že by som na ne dob-
re nevidel. Ale páči sa mi, ako pracujú. 
Ak sa rozhodnem pre okuliare, kúpim 
si aj inteligentné hodinky. Teraz mám 
napr. tablet, na ktorom doma pozerám 
televíziu alebo videá.

Ondrej Macko

Pre toto vydanie 
Top Aplikácií sme 
sa porozprávali so 

známym motoristickým 
novinárom a rozhlasovým 

moderátorom, 
Alexom Štefucom.

ROZHOVOR

Alex Štefuca
a jeho mobilní spoločníci
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Väčšej popularite vir-
tuálnych asistentov 
na Slovensku však bráni 

pomerne jednoduchý fakt – 
nevedia po slovensky. To značne 
obmedzuje ich využitie a so svo-
jím telefónom sa dnes v cudzom 
jazyku rozprávajú pravdepodob-
ne iba technologickí nadšenci, 
ktorým nevadí hovoriť na smart-
fón po anglicky. Bežní používa-
telia čakajú, kým sa asistenti 
naučia po slovensky a potom ich 
možno začnú používať. Keď nič 
iné, aspoň ich vyskúšajú.

Faktom však je, že virtuálni 
asistenti sa dnes neobmedzu-
jú už iba na smartfóny. Čoraz 
častejšie sa začínajú objavovať 
aj v iných produktoch. Televí-
zory, reproduktory, slúchadlá... 
Samsung zabudoval Bixbyho 
dokonca aj do chladničky. Hlaso-
ví asistenti tiež už neslúžia iba 
na to, aby ste sa telefónu pýtali 
hlúpe otázky, ale snažia sa uľah-
čovať život aj hlasovým ovláda-
ním domácnosti. Vypnúť svetlo, 
nastaviť kúrenie, aktivovať celý 

scenár rôznych úkonov jedným 
povelom – hlasoví asistenti 
v tomto smere začínajú byť cel-
kom užitoční. Za predpokladu, že 
vám nie je proti srsti rozprávať 
sa s vaším domom po anglicky 
alebo v inom cudzom jazyku.

Je zrejmé, že virtuálni asis-
tenti majú pred sebou veľkú 
budúcnosť. Ako sme spomenuli 
v úvode článku, ich prínos pre 
Slovákov však začne byť zau-
jímavý až vtedy, keď sa naučia 
po slovensky. Možno sa tak 
stane už tento rok, možno až 
o pár rokov. Pokiaľ si však chcete 
vyskúšať, čo virtuálni asistenti 
dokážu dnes, môžete tak spraviť. 
Poradíme vám.  

BUDETE SA ROZPRÁVAŤ 
(NIELEN) S VAŠÍM TELEFÓNOM? 

Hlasoví asistenti 
sú pripravení

Hlasoví asistenti 
nie sú novinkou 
posledných mesiacov. 
Sú s nami už roky, Siri 
sa prvýkrát objavila 
ako súčasť iPhonu 4s 
v roku 2011. Dnes však 
môžete používať aj 
riešenia ako Google 
Assistant, Amazon 
Alexa či Cortanu 
od Microsoftu. 
A nezabudnime ani 
na najnovší prírastok, 
Bixby od Samsungu.

ROMAN  KADLEC
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SIRI
Virtuálna asistentka Siri je 
súčasťou všetkých moder-
ných zariadení so systé-
mom iOS. Ide o systémovú 
funkciu, takže nemusíte nič 
dodatočne inštalovať. Siri 
si môžete v nastaveniach 
iPhonu zapnúť alebo vypnúť. 
Aktivovať ju môžete dlhým 
podržaním domovského 
tlačidla, resp. napájacieho 
tlačidla v prípade iPhonu X. 
Tiež je možné použiť hlasový 
povel „Hey Siri“. Výhodou je, 
že Siri môžete používať bez 
ohľadu na nastavenie systé-
mového jazyka telefónu.

Okrem smartfónov 
nájdete Siri aj v iPadoch, 
zariadeniach Apple TV, 
v slúchadlách AirPods a tiež 
v Macoch s aktuálnou ver-
ziou operačného systému. 
Siri je dostupná aj v repro-
duktore HomePod, ktorý sa 
nedávno začal predávať vo 
svete.

Siri reaguje na všeobec-
né otázky, môžete sa s ňou 
len tak rozprávať, laškovať 
a skúšať, ako virtuálna inte-

ligencia zareaguje na vaše 
vety. Ak ju chcete využiť 
účelne, môžete jej prikázať, 
aby zavolala niektorému 
z vašich kontaktov v tele-
fónnom zozname, prečítala 
nové SMS správy alebo 
nastavila časovač či poslala 
email. Nakoľko budete so 
Siri komunikovať v cudzom 
jazyku, môže mať problém 
s čítaním správ v slovenčine 
a tiež asi nebude rozumieť, 
keď jej poviete, aby zavolala 
Peťovi Hruškovi. A možno 
vás prekvapí.

Siri je užitočná na kontro-
lu počasia, dokáže prepočítať 
aj meny, vyhľadávať informá-
cie a obrázky na internete. 
Môžete ju využiť aj na na-
stavenie zariadenia, ako je 
zapnutie alebo vypnutie 
Wi-Fi, zmena jasu. Reaguje 
aj na povely, ktoré súvisia 
s navigáciou a podporuje 
integráciu v niektorých apli-
káciách, ako je Apple Music.

Siri je známa najmä z iPhonov. Teraz 
má už svoj vlastný inteligentný 

reproduktor HomePod

Google Assistant 
expanduje. 
Rozprávať sa 
s ním môžete 
v telefónoch, 
reproduktoroch, 
inteligentných 
displejoch, 
hodinkách, 
televízoroch aj 
v autách

GOOGLE ASSISTANT
Google Assistant sa nachá-
dza prakticky vo všetkých 
platformách spoločnosti 
Google. Najvýraznejší je 
v Android zariadeniach, 
avšak je integrovaný aj 
do inteligentných hodiniek 
so systémom Android Wear 
a do platformy pre vozidlá 
s názvom Android Auto. 
Google Assistant sa tiež 
objavuje v čoraz väčšom 
množstve reproduktorov, po-
stupne sa začína integrovať 
do slúchadiel a nájdete ho aj 
v novom segmente zaria-
dení – v tzv. inteligentných 
displejoch.

Google Assistant je 
systémová funkcia, takže si 
ho do telefónu či slúchadiel 
sami nestiahnete. Assis-
tant je súčasťou prakticky 
všetkých zariadení so 
systémom Android 7.0 alebo 
s novšou verziou. V prípade 
niektorých audio zariadení 
môže byť dostupný aj pre 

existujúce modely vo forme 
firmvéru priamo od výrobcu. 
Príkladom je spoločnosť 
Sony. Tá oznámila, že takým-
to spôsobom ho zabuduje 
do niektorých slúchadiel, 
ktoré sú už na trhu.

Google Assistant na roz-
diel od Siri vyžaduje, aby 
ste si ako systémový jazyk 
telefónu nastavili niektorý 
z podporovaných jazykov. 
Pokiaľ budete mať Android 
zariadenie s jazykom sloven-
čina, budete mať k dispozícii 
iba funkciu Google feed 
a hlasové vyhľadávanie 
v slovenčine. To však nie je 
to isté ako hlasový asistent. 
Na plnohodnotné využitie 
Google Assistant je potrebné 
nastaviť jazyk telefónu napr. 
na angličtinu. 

Po nastavení kompatibil-
ného jazyka môžete Google 
Assistant aktivovať podr-
žaním tlačidla Domov. Pri 
prvom spustení funkcie vám 
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vysvetlí základy a naučí sa 
váš hlas, aby ste ho mohli 
aktivovať aj povelmi „Hey 
Google“ alebo „Ok Google“. 
Môžete sa ho pýtať všeobec-
né otázky, spýtať sa na po-
časie či rekapituláciu dňa. 
Dokáže spúšťať aplikácie, 
posielať správy či emaily 
alebo priamo zavolať zada-
nému kontaktu. Rovnako 
ako v prípade Siri možno 
natrafíte na určitú nekom-
patibilitu pri slovenských 
slovách. 

Google Assistant tiež 
dokáže prehrávať hudbu 
a pracuje aj s ostatnými 
službami od Googlu. Prak-
tické je napr. prepojenie 
s Fotkami Google. Môžete 
mu prikázať, aby vám zobra-
zil všetky fotky, ktoré boli 
odfotené v nejakej destiná-
cii, v konkrétnom čase alebo 
na ktorých sa nachádza 
konkrétna osoba. Výborne 
to funguje na televízoroch 
a zariadeniach so systé-
mom Android TV, nakoľko 
nemusíte prehľadávať celú 
knižnicu fotiek, ale rovno sa 
na obrazovke zobrazí to, čo 
chcete vidieť.

Google Assistant je 
dostupný aj v hodinkách 
so systémom Android 
Wear. Tam nedosahuje takú 
rozsiahlu funkcionalitu ako 
v prípade Android smartfó-

nov či tabletov, avšak dokáže 
reagovať na viacero povelov. 
A čo je dôležité zdôrazniť, 
v prípade platformy Android 
Wear už Assistant podpo-
ruje aj češtinu, čo by mohlo 
naznačovať, že čoskoro bude 
aj plnohodnotný Assistant 
vedieť po česky. A od češtiny 
je to k podpore slovenčiny 
už iba kúsok.

Assistant je tiež v mno-
hých inteligentných repro-
duktoroch. Nielen tam sa ho 
môžete spýtať na prepočet 
mien, preklad nejakého 
slova do iného jazyka alebo 
si vypočuť aktuálne správy 
zo sveta. A najnovšie pri-
chádzajú spoločnosti s tzv. 
inteligentnými displejmi, 
ktoré v jadre kombinujú 
funkcionalitu inteligentné-
ho reproduktora a displeja. 
Výhodou tohto riešenia je, 
že Assistant vám môže aj 
vizuálne ukazovať, o čom 
práve hovorí. A keď napr. su-
marizuje aktuálnu dopravnú 
premávku a najlepšiu cestu 
do práce, mapu s vyznače-
nou navigáciou vám ukáže 
priamo na displeji. Rovnako 
si môžete pozrieť videá 
na YouTube alebo si poho-
dlne čítať recepty. Možností 
využitia je veľa a sami sme 
zvedaví, s čím ďalším tvorco-
via prídu v budúcnosti.  

AMAZON ALEXA
Virtuálna asistentka Alexa nie 
je systémovou súčasťou prak-
ticky žiadneho telefónu. Nájde 
sa síce pár smartfónov, ktoré 
ju ponúkajú predinštalovanú, 
avšak to je výsledok spoluprá-
ce firmy Amazon s vybranými 
výrobcami zariadení. Práve 
z hľadiska uzatvárania part-
nerstiev je Amazon výrazne 
pred konkurenciou a aj vďaka 
tomu je dnes Alexa integro-
vaná do veľkého množstva 
rôznych produktov. U nás si 
to nevšimnete, nakoľko ani 
Alexa nevie po slovensky. 
Možno sa zbytočne opaku-
jeme, avšak práve jazyková 
bariéra sa podpisuje pod veľkú 
priepasť medzi Slovenskom 
a ostatnými krajinami. Tam, 
kde je Alexa dostupná, je jej 
integrácia výrazne propago-
vaná v rámci každej reklamy 
nového výrobku.

Alexu si však môžete 
vyskúšať aj na Slovensku. 
V Obchode Play aj iTunes 
nájdete rovnomennú aplikáciu, 
ktorú si môžete priamo stiah-
nuť a nainštalovať aj u nás. 
Prihlásite sa do svojho Amazon 
účtu a následne môžete začať 
komunikovať. Alexa možnože 
nemá až taký prehľad ako 
ostatní asistenti a tam, kde by 
vás Siri či Google Assistant pre-
kvapili zaujímavou odpoveďou, 
vám Alexa iba sucho odvetí, 
že to nevie. Na druhej strane, 

v rámci podporovaných funkcií 
funguje dobre. Pozná pred-
poveď počasia a je výborná aj 
na hlasové ovládanie inteli-
gentnej domácnosti. Sloven-
ská inteligentná domácnosť 
Domotron dokonca naučila 
Alexu po slovensky – síce iba 
pár základných povelov, avšak 
aj to je úspech. Vo svete je ovlá-
danie inteligentnej domácnosti 
hlasom veľmi obľúbené.

Aby ste Alexu využili naplno, 
budete potrebovať reproduktor 
Amazon Echo alebo iné zariade-
nie z portfólia Amazonu, ktoré 
hlasovú asistentku podporuje. 
Môžete vyskúšať aj spomenutú 
aplikáciu pre Android a iOS, 
avšak tá predstavuje skôr iba 
takú ochutnávku toho, ako 
dokáže Alexa komunikovať. 
Nie je to aplikácia, ktorá by 
mala predstavovať primárnu 
komunikáciu s ňou.

Hlavnou výhodou asistentky Alexa je, že ju integrujú viacerí výrobcovia 
do svojich produktov. Vďaka tomu má silné postavenie na trhu

CHCETE VYSKÚŠAŤ 
AMAZON ALEXU? 

TOHTO ASISTENTA SI 
AKO JEDINÉHO MÔŽETE 

STIAHNUŤ VO FORME 
MOBILNEJ APLIKÁCIE AJ 

NA SLOVENSKU
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BIXBY OD SAMSUNGU SA PRVÝKRÁT OBJAVIL V TELEFÓNE GALAXY S8. TERAZ PRICHÁDZA DO ĎALŠÍCH SMARTFÓNOV, TELEVÍZOROV A DOKONCA AJ DO CHLADNIČKY

BIXBY
Najnovším prírastkom 
do rodiny virtuálnych 
asistentov je Bixby 
od Samsungu. Nájdete 
ho v zariadeniach 
Galaxy S8/S8+, v Ga-
laxy Note8. Bixby je 
tiež súčasťou novinky 
Galaxy A8 a dá sa pred-
pokladať, že sa objaví 
aj v ostatných smart-
fónoch tohto výrobcu 
– nielen zo segmentu 
vlajkových lodí. Sam-
sung Bixbyho zabudo-
val aj do tohtoročných 
televízorov a dokonca 
aj do chladničky, takže 
je zrejmé, že s ním má 
veľké plány.

Bixby ponúka vizuál-
ne informácie a dokáže 
s vami aj komunikovať. 
Ako inak, aktuálne 
po anglicky. Potenciál 
tu však vidíme, pretože 
napríklad v prípade 
spomenutej chladničky 
dokáže Bixby reagovať 
na hlas používateľa, 
rozpoznať ho a zobra-
ziť mu jeho kalendár 
a ďalšie dáta.

Cortana je súčasťou 
systému Windows 

10. Možno o tom ani 
neviete, v slovenskej 

verzii sa s ňou 
neporozprávate

CORTANA
Cortana je hlasová asistentka 
od Microsoftu. Je súčas-
ťou každého zariadenia so 
systémom Windows 10, avšak 
pokiaľ používate operač-
ný systém v slovenčine, 
s Cortanou sa nestretnete. 
Slovenčinu neovláda, tak je 
pre náš jazyk vypnutá a nedá 
sa aktivovať. Používať ju mô-
žete iba vtedy, keď si zmeníte 
systémový jazyk na niektorý 
z tých, ktorý Cortana ovláda. 
Napr. na angličtinu. Cortana 
ponúka štandardnú funkcio-
nalitu ako ostatní virtuálni 
asistenti. Pozná váš kalendár, 
dokáže vyhľadávať informá-
cie na internete a pomôže 
vám aj s ostatnými úkonmi.

Microsoft sa snaží Cor-
tanu rozšíriť aj do ďalších 
zariadení mimo počítačov 
s Windows 10. Virtuálna asis-
tentka je preto dostupná aj 
vo forme mobilnej aplikácie 
pre Android a iOS. Na Slo-
vensku si ju však nestiahnete 
z rovnakého dôvodu ako je to 
v prípade počítačov. 

Cortana sa tiež začína obja-
vovať v inteligentných re-
produktoroch, termostatoch, 
bude dostupná aj v autách. 
V porovnaní s ostatnými vir-
tuálnymi asistentmi však nie 
je taká rozšírená ako Google 
Assistant či najmä Amazon 
Alexa.
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Aplikácie (nielen) 
pre šoférov

Šoférovanie vás buď baví, alebo nebaví, nič iné medzi 
tým nie je. Dôležité je však to, že v oboch prípadoch 
vám môžu správne aplikácie pomôcť k tomu, aby 
bolo čo najjednoduchšie, najrýchlejšie a samozrejme 
príjemné. Smartfón má v dnešnej dobe asi každý, 
to je základ, a keď k tomu pridáme vhodné 
aplikácie, tak sa zo smartfónu stáva 
efektívny nástroj pre rôzne 
situácie. 

MIROSLAV ILLÉŠ

Pri šoférovaní je prioritou 
dostať sa z bodu A do bodu 
B a prípadne medzitým do 

XY bodov. Túto situáciu zvládnete 
s prehľadom, ak máte správne 
navigačné aplikácie, ktoré vás nie-
len navigujú, ale aj upozornia na 
dopravné zápchy, hliadky, radary 
a pod. A keď jazdíte veľa, tak sa ur-
čite nevyhnete diaľniciam. Keďže je 
nákup známky na čerpacej stanici 
občas otrava, tak prečo nevyužiť 
aplikáciu? A keď už budete na diaľ-
nici a zahráte sa na preteky alebo 
sa jednoducho ponáhľate a prekro-
číte rýchlosť, tak je dobré vedieť, 
koľko môžete za toto prekročenie 
rýchlosti zaplatiť. A ak vás už 
náhodou hliadka za prekročenie 
rýchlosti zastavila, tak veríme, 
že budete chcieť vedieť aspoň to, 
či je v cieľovej destinácii slnečné 
počasie. Taktiež si nezabudnite 
po skončení jazdy zaznamenávať 
dôležité informácie o prejazdených 
kilometroch, spotrebe, tankovaní 
a rôznych iných výdavkoch, napr. 
za tú pokutu. Vždy však majte na 
pamäti, že telefón počas jazdy ne-
používame, podľa našich predpisov 
treba použiť hands-free súpravu. 
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NAVIGÁCIA 
V SMARTFÓNE JE PRE MODERNÉHO ŠOFÉRA ZÁKLAD

GOOGLE MAPY 
Táto aplikácia je v Android 
zariadeniach predinštalovaná 
a do iOS zariadení vám ju 

odporúčame stiahnuť. Ide o najlepšiu navi-
gačnú aplikáciu, ktorá vás prevedie celým 
svetom. Nezáleží na tom, či ste šofér, chodec 
alebo chcete ísť mestskou hromadnou dopra-
vou. Všetky spôsoby sú podporované. Jed-
noducho si zadáte cieľ trasy, pričom začiatok 
trasy sa načíta automaticky, podľa GPS. Trasu 
si môžete zadať aj manuálne, pričom máte 
možnosť pridávať rôzne prejazdové body. 
Po zadaní trasy vám aplikácia ponúkne viac 
alternatív s výpočtom vzdialenosti a času. 
Samozrejmosťou sú rôzne nastavenia, ako 
napr. možnosť vypnúť platené cesty, trajekty 
a pod. Aplikácia funguje v režime on-line 
(nutnosť prístupu na internet), ale aj off-line. 
Pri off-line režime je potrebné stiahnuť mapy, 
resp. miesta, ktoré si sami vyberiete. Tieto 
mapy je nutné raz za mesiac aktualizovať, 
nakoľko nové cesty stále pribúdajú. V on-li-
ne režime je výhod viac, nakoľko vidíte aj 
aktuálne dopravné zápchy a iné zaujímavosti. 
Do aplikácie si môžete ukladať aj obľúbe-
né miesta, ktoré rýchlo vyhľadáte, môžete 
zdieľať svoju polohu s priateľmi/rodinou 
alebo si prezerať časovú os. Teda všetky trasy, 
ktoré ste so zapnutým GPS prešli. Napokon je 
možné pridávať aj hodnotenia a recenzie nav-
štívených miest. Google Mapy je prehľadná 
a dobre fungujúca aplikácia bez zbytočností 
a hlavne úplne zadarmo. 

WAZE
Waze je aplikácia pre 
šoférov, ktorí chcú mať 
o všetkom prehľad, 

chcú byť v cieli čo najrýchlejšie a bez 
komplikácií. Z druhej strany je to aj 
o vzájomnej pomoci, nakoľko môžete 
v aplikácii nahlasovať policajné hliadky, 
radary alebo dopravné zápchy, ktoré 
ste pri vašej ceste postrehli. A to všetko 
úplne jednoducho, kliknete na ikonu 
a nahlásite problém, ktorý môže inému 
vodičovi ušetriť čas alebo pár eur. Waze 
je špecifická sociálna sieť pre vodičov, 
kde vidíte aj svojich známych, môžete 
pridávať rôzne nálady, ktoré vidia ostatní 
registrovaní používatelia a mnoho iného. 
Zaujímavosťou je prepojenie s hudobnou 
službou Spotify, čo umožňuje ovládať 
hudbu priamo z navigačnej aplikácie. 
Vo svojej podstate funguje tak isto ako 
iné navigačné aplikácie. Zadané trasy 
môžete upravovať, pridávať prejazdové 
body, plánovať na neskôr a pod. Okrem 
iného je možné Waze prepojiť aj s kalen-
dárom alebo Facebookom. Nechýba ani 
možnosť pridávania obľúbených cieľov, 
a tiež hlasové ovládanie v slovenčine. 
Aplikácia je zdarma a funguje výhradne 
v online režime, musíte teda mať potreb-
né dátové pripojenie. 

HERE WEGO 
Do tretice doplníme 
jednoduchú, prehľadnú 
a intuitívnu navigačnú 

aplikáciu, ktorá výborne funguje aj 
v off-line režime. Samozrejme, zadar-
mo! V tejto aplikácii si môžete stiahnuť 
všetky potrebné mapy štátov alebo 
dokonca aj celých kontinentov, podľa 
dostupnosti pamäte vo vašom smartfó-
ne. Po stiahnutí potrebných mapových 
podkladov funguje všetko tak, ako 
v bežných navigáciách. Zadáte cieľ, 
prípadne rôzne body záujmu a aplikácia 
vás tam dovedie. Samozrejmosťou sú 
rôzne pokročilé nastavenia trasy a na-
vigácia nielen pre autá, ale aj chodcov 
a cyklistov. Ak sa prepnete do on-line 
režimu, tak je k dispozícii aj sprievod-
ca verejnou dopravou. Túto aplikáciu 
používame dlhodobo, nakoľko ponúka 
presne to, čo väčšina šoférov požaduje 
– jednoduchosť a veľmi dobré a detailné 
mapové podklady. 
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EZNAMKA
Kupovať diaľničnú známku na 
čerpacej stanici sa už nenosí. 
V ponuke je aj jednoduch-

ší spôsob, ktorý ponúka priamo Národná 
diaľničná spoločnosť. V aplikácii eZnamka 
si vyberiete, o akú známku máte záujem 
(10-dňová/mesačná/ročná), zadáte evidenčné 
číslo vášho vozidla (alebo prípojného vozidla) 
a krajinu registrácie vozidla. Následne zadáte 
váš mail, telefónne číslo a potvrdíte, že máte 
o danú známku záujem. Po potvrdení budete 
presmerovaní na zabezpečenú platbu, ktorá 
prebieha pomocou platobnej karty. Tu zadáte 
údaje z karty a platbu potvrdíte. V tomto 
momente ste si zakúpili diaľničnú známku 
a môžete vyraziť na diaľnice. Ak zadáva údaje 
spolujazdec, nemusíte ani zastavovať, resp. 
sa to dá spraviť kdekoľvek s prístupom na 
internet. Známok si môžete zakúpiť aj viacero, 
na rôzne autá a mať ich vždy pod kontrolou, 
aby ste videli napr. dátum konca platnosti. Ak 
už máte diaľničnú známku zakúpenú, tak aj 
túto si môžete do aplikácie pridať. Stačí zadať 
niekoľko základných údajov. Aplikácia je zdar-
ma a nakúpiť sa dajú známky iba pre osobné 
a prípojné vozidlá, t. j. prívesný vozík.

IPOKUTA 
Za volantom je jedna čin-
nosť skutočne jednoduchá 
– prekročenie maximálnej  

povolenej rýchlosti. V tejto uponáhľanej dobe 
je to bežné. Ale nemalo by sa to! A keď sa vám 
to už náhodou stane, tak je dobré vedieť, akú 
pokutu môžete za dané prekročenie rýchlosti 
zinkasovať. Na toto slúži jednoduchá apliká-
cia od slovenského vývojára, kde si vyberiete 
z troch možností – obec/mimo obce/diaľnica. 
Následne zadáte vašu rýchlosť a aplikácia au-
tomaticky vypočíta výšku sankcie, ktorú vám 
môžu príslušníci policajného zboru udeliť. To 
ale nie je až také zaujímavé. Najzaujímavejšie 
je to, že aplikácia funguje aj v automatickom 
režime, s podporou GPS. V tomto režime vidí-
te vašu aktuálnu rýchlosť v reálnom čase a po 
prekročení max. povolenej rýchlosti sa vám 
zobrazuje aj suma, ktorú zaplatíte vtedy, ak 
vás namerajú. V niektorých prípadoch sú tie 
sumy skutočne odstrašujúce! Táto aplikácia je 
síce bizarná, ale ide o to, že viete, akú pokutu 
vám môžu policajti za daný priestupok udeliť. 
V ponuke nájdete aj zoznam poplatkov za 
bežné priestupky. Vývojár aplikáciu pomerne 
často aktualizuje a sumy, ktoré vidíte, pochá-
dzajú z oficiálnych zdrojov Ministerstva vnút-
ra Slovenskej republiky. Prekročenie rýchlosti 
síce zadarmo nie je, ale táto aplikácia áno. 
 

 YAHOO 
POČASIE 

Do cieľovej destinácie chcete prísť 
pripravení na všetko, aj na počasie. 
To je totiž pre šoférov, ktorí často 
cestujú, veľmi dôležité. Yahoo je veľmi 
podarená a funkčná aplikácia, ktorá 
vám napovie viacero zaujímavých 
informácií o nadchádzajúcom počasí. 
Tieto informácie môžu byť z viace-
rých lokalít, ktoré si manuálne zadáte 
alebo sa bude aplikácia riadiť vašou 
aktuálnou polohou. Po otvorení apli-
kácie vidíte údaje o aktuálnej teplote 
a najnižšiu/najvyššiu zaznamenanú 
teplotu v daný deň. Po vytiahnutí 
plochy nahor získate informácie o ho-
dinovom vývine počasia alebo prístup 
k predpovedi na 5 až 10 dní dopredu. 
Nasledujúce dáta vás budú informovať 
o pocitovej teplote, vlhkosti, viditeľ-
nosti a UV indexe. Samozrejmosťou 
je aj predpoveď vývinu zrážok, čas 
východu/západu slnka, informácie 
o vetre a fáze mesiaca. Yahoo počasie je 
prepracovaná, ale prehľadná aplikácia, 
ktorá ponúka množstvo informácií, 
denné upozornenia (ráno/večer) na 
vývoj počasia a príjemné prostredie. 
Za volant je ako stvorená.
 

SPOTREBA 
Či už jazdíte súkromne 
alebo pracovne, je dob-
ré mať prehľad o všet-

kom, čo s vaším cestovaním a vozidlom 
súvisí. Na tento účel vám dobre poslúži 
aplikácia Spotreba. V nej si najprv 
zadáte parametre vášho vozidla (alebo 
aj viacerých) a následne máte k dispo-
zícii množstvo funkcií, ktoré používate 
podľa potreby. Základom je prehľad 
o spotrebe vozidla, čiže si zadáte pres-
né kilometre a stav nádrže v momente, 

keď začínate aplikáciu používať. Po 
každej jazde alebo tankovaní infor-
mácie dopĺňate. Pri zápise tankovania 
zadávate aj ceny pohonných hmôt, 
pričom získate veľmi podrobné infor-
mácie o tom, koľko ste prejazdili, aká je 
reálna spotreba a pod. Nechýbajú ani 
grafy, kde si môžete prezerať dlhodobé 
štatistiky, a to nielen spotreby, ale aj 
iných výdavkov/príjmov, ktoré môžete 
v aplikácii zadávať. V konečnom 
dôsledku máte prehľad o všetkom, čo 
môžete potrebovať v rôznych zúčto-
vaniach a pod. Aplikácia je rozdelená 
na viac častí. V sekcii jazda si môžete 
zaznamenávať aj jednotlivé trasy, 
pričom ich môžete ľahko rozdeliť na 
súkromné a firemné. Aplikácia ponúka 
aj vyhľadávanie čerpacích staníc v oko-
lí s možnosťou automatickej navigácie 
za pomoci Google máp. Benefitom je 
možnosť zálohovania všetkých údajov 
a bezplatné používanie. To však narú-
šajú reklamy, ktoré sa dajú za minimál-
ny poplatok odstrániť. 
 

 

V DNEŠNEJ DOBE SA DÁ 
VŠETKO ZJEDNODUŠIŤ, STAČÍ 
HĽADAŤ SPRÁVNY SPÔSOB 
ALEBO APLIKÁCIU 
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POČAS CESTY 

SA TREBA AJ ZABAVIŤ, 

NIELEN ZNERVÓZŇOVAŤ 

V DOPRAVNÝCH 

ZÁPCHACH

AUTOBAZÁR.SK 
 
Ak počas cesty zbadáte nejaké zaujíma-
vé auto, ktoré sa vám páči, a to vaše už 
dosluhuje, tak zastavte na odpočívadle 

a pozrite si Autobázár.sk. V tejto aplikácii nájdete tisíce 
inzerátov ojazdených, ale aj nových áut z celého Slo-
venska. Okrem bežných áut tu nájdete aj náhradné diely, 
nákladné automobily alebo motorky a člny. Jednoducho 
všetko, čo správneho motoristu zaujíma. Aplikácia je veľmi 
pekne a prehľadne spracovaná a po jednoduchej registrácii 
získate ešte niekoľko výhod navyše. Vidíte históriu vášho 
vyhľadávania, jednotlivé inzeráty si môžete ukladať alebo 
pridávať medzi obľúbené, aby ste si následne mohli jednot-
livé ponuky porovnať a vybrať pre vás tú najlepšiu. Nechý-
ba ani vyhľadávací agent, do ktorého zadáte vaše kritériá 
a aplikácia vám po nájdení vhodného inzerátu automa-
ticky odošle mail, aby ste neprehliadli zaujímavú ponuku. 
Samozrejmosťou je aj pridávanie vlastných inzerátov. Ak 
chcete vaše staré auto predať, stačí ho nafotiť, pridať zaují-
mavý popis a čakať na vhodného záujemcu. Všetko úplne 
jednoducho, cez váš smartfón a úplne zadarmo. 

SPOTIFY 
Dlhé cesty autom nie sú vždy 
príjemným trávením času, 
a preto je vhodné si takýto 

čas spríjemniť dobrou hudbou. Tá vás naladí, 
ale aj nabudí, aby ste nezaspávali. Rádio je 
síce fajn, ale lepšie je pustiť si to, čo zaujíma 
vás. Ideálnou aplikáciou je v takomto prípade 
Spotify. Táto aplikácia vám ponúkne milióny 
skladieb od všemožných interpretov, nájdete 
tu aj celé albumy, rôzne podcasty, ale aj zaují-
mavé rádiostanice. V základe, teda bezplatne, 
funguje iba online a s obmedzeným výberom. 
V platenej verzii –  Spotify Premium, je to za 
5,99 eura mesačne. Táto cena však zodpovedá 
tomu, čo aplikácia ponúka. V tomto režime je 
možné hudbu sťahovať do aplikácie a počúvať 
off-line. Taktiež si môžete vytvárať vlastné 
playlisty alebo počúvať náhodné skladby, kto-
ré vyberá aplikácia. So Spotify sa na cestách 
nudiť určite nebudete. 
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Hudba v smartfóne 
s najlepšími aplikáciami 

Hudba v smartfóne je pre 
nás niečo úplne prirodzené. 
Vlastne, mnohí máme toto 

zariadenie najmä 
na multimediálne využitie. 
Na sledovanie videí a najmä 

na počúvanie hudby. 
Len málokto si dnes kúpi 

samostatný MP3 prehrávač. 
Prinášame vám výber 

najlepších aplikácií 
na prehrávanie hudby.

MICHAL REITER

HUDOBNÉ SLUŽBY SÚ FAJN. ŠPECIALIZOVANÉ DÍDŽEJSKÉ SETY NA NICH ALE NENÁJDETE.
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Služby alebo 
vlastná hudba?
Masové rozšírenie smartfónov ako 
hudobných prehrávačov je možné aj 
vďaka aplikáciám ako Spotify, Apple 
Music, Deezer či Hudba Google Play. To 
sú služby, ktoré majú svoje aplikácie 
pre smartfóny a môžete cez ne počú-
vať milióny skladieb. Tieto služby ale 
fungujú inak, ako vaše klasické MP3 
súbory alebo inak zakúpená hudba. 
Pri niektorých môžete počúvať hudbu 
aj zadarmo v nižšej kvalite a s re-
klamami. Iste, nájdu sa obmedzenia 
funkcií, napríklad aj také, že si skladby 
nemôžete uložiť priamo do smartfó-
nu a počúvať, aj keď nemáte po ruke 
Wi-Fi. Počúvanie na dátovom spojení 
operátora je síce možné, no zbytočne 
by ste si míňali dáta. Tie môžete využiť 
radšej na prezeranie videí z YouTube 
alebo pozeranie správ či televízie.

Skladby si nekupujete, ale v pod-
state prenajímate. To znamená, že 
máte prístup k miliónom skladieb, no 
keď prestanete platiť, stratíte prístup 
k hudbe. Otázkou teda bude, či je pre 
vás lepšie si zaplatiť za celý album jed-
ného interpreta alebo kupovať jednu 
pesničku. Môžete to dokonca striedať. 
Totiž milióny skladieb neznamená, 
že je na serveroch hudobných služieb 
uložené všetko. Môžete ich použí-
vať mesiac a potom na nejaký čas 
predplatné zrušiť. Keď budete chcieť 
znova počúvať hudbu takouto cestou, 
stačí obnoviť predplatné. Obľúbené 
albumy, zoznamy skladieb a iné  

preferencie budete mať stále 
uložené. Napríklad album 

Number Ones od skupiny 
ABBA vás bude na Apple 

iTunes stáť približne 10 eur. 
V prvom prípade máte kúpenú 
hudbu natrvalo, ale len tento 

jeden album. Druhý prípad je na-
príklad Apple Music za 5,99 eura 

mesačne. Keď prestanete platiť, 
skladby si už nevypočujete. Kým 

ale platíte, vypočujete si od ABBY 
všetko.

Niekedy však počúvame radšej 
hudobné mixy alebo takpovediac 

nezávislú tvorbu. Vtedy je lepšie 
riešenie MP3 prehrávač ako špecia-

lizovaná aplikácia. Hudbu si môžete 
aj naďalej kupovať ako vlastnú a mať 
ju bez predplatného. Avšak len tie 
albumy a skladby, ktoré ste si kúpili. 
Je to na zvážení a nie je na škodu oba 
spôsoby kombinovať.

Hudobné prehrávače, majú ešte 
jednu dobrú vlastnosť. Obsahujú 
ekvalizér. Ním sa dá upraviť repro-
dukcia či už chcete viac basov alebo 
viac výšok. Napríklad, keď počúvate 
nejakú audionahrávku s hlasom, úpra-
va výšok príde vhod.

Prehrávače hudby nájdete v smart-
fóne v mnohých prípadoch ako pred-
inštalované aplikácie. V niektorých 
prípadoch ide o základné aplikácie, 
niekedy sú zase celkom pekne spraco-
vané. Na Google Play a iTunes nájdete 
alternatívy k pôvodným aplikáciám 
pre Android alebo iOS.  

Spotify na počítači. Všetky streamovacie hudobné servery majú aplikácie 
aj pre počítač alebo webový prehliadač

Máte radi hudbu 
podľa žánru? 

Takto sa zobrazujú 
v aplikácii 

Spotify

HUDOBNÉ PREHRÁVAČE SÚ ZADARMO AJ PLATENÉ. NUŽ, ZA TIE ŠPIČKOVÉ BUDETE MUSIEŤ TROCHU PEŇAZÍ PUSTIŤ.
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SPOTIFY
Dobrá aplikácia, ktorá funguje aj 
zadarmo. Môžete si na nej vyskú-
šať, či spôsob takejto reprodukcie 
bude pre vás. Milióny skladieb, 
efektné rozhranie alebo napríklad 
vytváranie zoznamov na základe 
toho, čo počúvate, dostávate práve 
tu. Potrpíte si na vysokú kvalitu 
hudby? Stačí si zapnúť sťahovanie 
kvalitnejšie zaznamenaných súbo-
rov. Samostatné nastavenia sú pre 
streaming a pre skladby, ktoré ste 
označili na stiahnutie do smart-
fónu. Vo verzii zadarmo budete 
musieť pomedzi skladby počúvať 
reklamy a nebudú sa dať uložiť do 
smartfónu.

Cena: zadarmo/5,99 € mesačne 

HUDBA 
GOOGLE PLAY

Tri mesiace hudby zadarmo a mož-
nosť počúvať aj vlastné skladby. Veru 
dobrá aplikácia, pre fanúšika appiek 
od Googlu to platí dvojnásobne. K mi-
liónom skladieb si môžete pridať do 
vašej knižnice až 100 000 vlastných. 
Dobré, nie? Hoci, toľko ich asi nikto 
v počítači nemá. Odporúča skladby na 
základe vašich preferencií. Vytvo-
ríte si tu vlastné zoznamy alebo si 
pustíte rádio podľa vami obľúbeného 
žánru. Dá sa používať aj bez internetu. 
Efektné prostredie a Hudba Google 
Play skladby aj vyhľadáva. Bodaj by 
nie – veď je od Googlu.

Cena: 5,49 € mesačne 

DEEZER
Aplikácia, ktorá si získala priazniv-
cov najmä kvôli tomu, ako vyzerá. 
Menej je viac je jej hlavný slogan. 
Pekné prostredie zamerané na 
veľké náhľady a prehľady interpre-
tov, skladieb a albumov je niečo, čo 
definitívne oceníte. Je prirodzené, 
že aj tu máte milióny skladieb a je 
len málo vecí, ktoré by ste tam 
zo svojich obľúbených pesničiek 
nenašli. Nechýba podpora Lyrics 
na zobrazovanie textov skladieb 
najväčších hitoviek alebo funkcia 
Flow, ktorá namixuje vaše persona-
lizované rádio. Podpora off-line na 
počúvanie napríklad v lietadle je 
samozrejmosťou.

Cena: zadarmo/5,99 € mesačne
 

APPLE MUSIC
Je aj na Androidoch a každý, kto si 
bude chcieť službu vyskúšať, získa tri 
mesiace používania zadarmo. Efekt-
ná aplikácia pravdepodobne viac 
zaujme fanúšikov iPhonov a tých, 
ktorí majú audiozostavu s funkciou 
AirPlay. Všetky skladby si môžete 
uložiť off-line, aby ste mohli počúvať 
aj bez internetu alebo napríklad 
v lietadle. Navrhuje nové skladby na 
základe vašich obľúbených a počúva-
ných. Rovnako aj tu sa dajú interpreti 
sledovať a dostanete upozornenie, 
keď vydajú novú skladbu. Skladby 
sa dajú odporúčať vašim známym 
a rovnako od nich môžete nabrať 
inšpiráciu, čo si dnes vypočuť.

Cena: 5,99 € mesačne

 

APLIKÁCIA 

HUDBA GOOGLE PLAY 

SA DÁ POUŽIŤ AJ AKO 

MP3 PREHRÁVAČ 

VLASTNÝCH 

SKLADIEB.
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PI MUSIC 
PLAYER

Túto aplikáciu musíte mať. 
Poteší však iba tých, čo majú 
Android, no zážitok z nej je 
naozaj o niekoľko úrovní 
vyšší. Najmä, ak ju porov-
návame s takmer všetkými 
aplikáciami tohto typu pre 
operačný systém Android. Je 
kompletne v modernom štýle 
Material Design. Dá sa použí-
vať zadarmo, no za dobré veci 
treba zaplatiť. Nie je drahá a za 
2,99 eura získate aplikáciu bez 
reklám a možnosť používať ju 
natrvalo. Inak len prvých 20 
spustení. Trúfame si tvrdiť, že 
si vás dovtedy získa. Vstavaný 
ekvalizér umožní nastaviť si 
reprodukciu presne tak, ako 
to máte radi a možno sčasti 
vykompenzovať odchýlky 
v presnosti slúchadiel. Špeciál-
ny režim Bass Boost máme asi 
radi všetci. Tu si ho vychutnáte 
spolu s vizualizérom na modi-
fikovanie zvuku podľa vašich 
predstáv. Taký malý Winamp 
v mobile. Z hudby si môžete 
vytvárať vlastné zvonenia, 
nastaviť si časovače vypnutia, 
meniť témy, ako bude aplikácia 
vyzerať alebo napríklad edito-
vať tagy. Urobíte si poriadok 
v hudbe a nepotrebujete na 
to ani špeciálny program pre 
klasický počítač. Veľmi dobre 
sa ovláda. Vďaka tomu ju od-
porúčame na dlhé mixy, kde sa 
bez problémov budete posúvať 
aj v hodinovej dĺžke skladby. 

JETAUDIO HD 
MUSIC PLAYER

 
Ďalšia špičková aplikácia, 
ktorá je určená pre náročných. 
Dá sa používať zadarmo, aj vo 
verzii Premium. Tá je plate-
ná a autori pýtajú 4,09 eura. 
Nie je to málo, ale je ešte viac 
vybavená ako Pi Music Player. 
Malý peniaz pre tých, čo sa bez 
hudby nevedia zaobísť.
jetAudio má vynikajúce 
prostredie, ktoré zobrazí 
obrázky albumov, z ktorých 
vaše skladby pochádzajú. 
Triedi podľa umelcov, pesni-
čiek, ale aj podľa adresárov. 
Presne takto to mnohí máme 
stále najradšej. Aplikácia je 
špeciálna svojím unikátnym 
ekvalizérom. Ten má neuveri-
teľných 32 prednastavených 
režimov a znalci zvuku vedia, 
že jetAudio vie, ako má znieť 
hudba. Aj preto vylepšili 
reprodukciu o zvukové efekty 
medzi ktorými nechýba ani 
X-Bass alebo X-Wide, či už 
máte radi basy alebo priesto-
rové rozšírenie zvuku.
Prehráva viac ako len MP3 
súbory. Vaša zbierka nekom-
primovanej hudby v plnej 
kvalite nájde svoje využitie. 
No a vlastne aj prelínanie 
skladieb, aby ste nemali ani 
chvíľu ticho je vhodné na kon-
tinuálne počúvanie. Na výber 
sú dve témy zobrazujúce sa na 
uzamknutej obrazovke, 14 wid-
getov na hlavný displej a editor 
tagov. No a ak máte hudbu na 
externom disku, stačí sa doma 
pripojiť na Wi-Fi a prehrávať 
hudbu priamo z neho.

 

MP3 
PLAYER

Keď je niečo zadarmo, je 
to fajn. Za túto aplikáciu 
nemusíte platiť, ak vám 
neprekážajú reklamy. Nie sú 
agresívne a aplikácia sa dá 
takto používať. Komu by sa 
predsa len nechcelo mať na 
displeji reklamy, stojí 2,09 eura. 
Vizuálny zážitok je niečo, čo 
autori aplikácie nepodcenili. 
Pekné prechodové efekty 
medzi obrazovkami funkcií, sú 
pekným spestrením a bonu-
som. Koho by omrzel jeden 
vzhľad, má možnosť si vybrať 
z viacerých tém. Podporuje 
widgety na hlavnej obrazovke 
a keď radi zaspávate pri hudbe, 
oceníte časovač na uspatie 
aplikácie. Môžete sa odobrať 
do ríše snov bez obáv, že ráno 
nájdete smartfón vybitý. 
Hudba sa dá zobrazovať podľa 
žánru, interpreta, albumu, 
samostatných skladieb 
alebo adresárov a nechýba ani 
zobrazenie podľa vlastných 
zoznamov skladieb. Nie vždy 
sa vám ale chce vytvárať si 
zoznamy vopred. Spravte si 
jeden takpovediac za pochodu 
a „našúpte“ si skladby, na aké 
budete mať práve teraz náladu. 
Nechýba virtualizér a rozší-
renie basového efektu. Kto sa 
nechce obmedziť len na roz-
šírenie priestorového efektu 
a basov, môže využiť 5-pásmo-
vý ekvalizér. Aplikácia má 
všetko podstatné na displeji. 
To je často rozdiel oproti iným, 
u ktorých sa treba pohybovať 
po viacerých obrazovkách.

 

SIMPLE 
MUSIC PLAYER

Ako už samotný názov hovorí, 
ide o jednoduchý hudobný 
prehrávač. Je úplne zadar-
mo, žiadne reklamy, žiadne 
príplatky. Nič. Avšak má 
menšiu výbavu. Pre niekoho 
presne to pravé. Prehrávač 
plní svoj účel a nezahlcuje 
vás efektami a prebujnenými 
funkciami navyše. Máte 
základný smartfón za 
100 eur? Jednoduchý hudobný 
prehrávač tu bude ako doma 
a ušitý na mieru. Oranžovo-si-
vý vzhľad si môžete zmeniť 
na vlastnú kombináciu farieb 
hlavných prvkov. Je v sloven-
skom jazyku, no dá sa prepnúť 
do angličtiny. A má ekvalizér 
s 10 predvoľbami.

 
 

MP3 PREHRÁVAČE
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Žime
zdravo

Momentálne žijeme v dobe,
keď sa nás obchodníci
a predajcovia snažia
presvedčiť, že stačí keď si
kúpime ich výrobok a všetko
pôjde samo. Nebudeme musieť
ani prstom pohnúť. Je pravda,
že oproti minulosti ide veľa
vecí podstatne jednoduchšie
a ľahšie, avšak niektoré veci
sa bez našej súčinnosti tým
správnym smerom veru
nepohnú.

TUK, KTORÝ STE SI 

POCTIVO ZBIERALI 

ZOPÁR ROKOV, 

NESCHUDNETE 

ZA PÁR DNÍ.
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Zariadenia, o ktorých 
si myslíme, že tiež 
dokážu zázraky sú aj 

náramky a hodinky s fitness 
funkciami. Reklamy nám 
ukazujú, ako sa pomocou 
takýchto zariadení dá 
schudnúť, natrénovať 
žiadanú kondíciu ale-
bo ľahšie zdolať nejaký 
horský vrchol či zabehnúť 
maratón. Používajú sa tu 
rôzne výrazy ako je BMI 
index, aeróbne či anaeróbne 
cvičenie a podobne. Všetko 
to znie krásne učene, a tak 
si myslíme, že to určite musí 
zabrať. Však stačí, aby som 
si kúpil tie skvelé hodinky 
z reklamy a všetko pôjde 
samo. 

Nuž, v skutočnosti to tak 
nefunguje a už veľa ľudí 
sa popálilo. Prišli na to, že 
len vďaka tomu, že vlastnia 
a aktívne nosia fitness 
náramky alebo hodinky, sa 
do lepšej kondície nedosta-
nú a ani neschudnú. Viacerí 
sú z toho sklamaní a tieto 
zariadenia odložia do polič-
ky alebo zásuvky, prípadne 
sa uspokoja len s využíva-
ním ich smart funkcií, ako 
sú napríklad notifikácie 
o prichádzajúcom hovore. 

A to je škoda. Je samo-
zrejme len na nás, aby 
sme sa začali hýbať a robiť 
všetko pre to, aby sme sa 
k nášmu cieľu dostali. No 
fitness náramky a ho-
dinky nám môžu na tejto 
ceste výrazne pomôcť. Majú 
množstvo monitorovacích 
a iných funkcií, ktoré nám 
vedia pomôcť najmä v tom, 
aby sme po vytýčenej ceste 
išli správne a čo možno naj-
priamejšie k nášmu cieľu. 

Na to, aby sme vedeli tie-
to zariadenia naplno využiť, 
musíme najskôr rozumieť 
terminológii. A práve 
tento článok si dáva za cieľ 
vysvetliť základné pojmy 
a možno aj jednoduché 
postupy, ako sa dostať tam, 
kam máme namierené a ako 
nám práve tieto zariadenia 
vedia uľahčiť náš športový 
život.  

V akej ste kondícii?

Pokiaľ chcete robiť niečo so 
svojím telom, v prvom rade 
potrebujete vedieť, v akom 
je stave. A je potrebné byť 
k sebe úprimný, však ide 
o vaše telo a hlavne vaše 
zdravie. Nie je to ľahké, no 
čím reálnejšie odhadnete 
svoju štartovaciu pozíciu, 
tým lepšie a reálnejšie si 
viete nastaviť svoje ciele 
a tým rýchlejšie môžete 
napredovať. 

Najjednoduchším a asi 
najbežnejšie používaným 
výpočtom toho, ako na tom 
naše telo je, je BMI, čiže 
Body Mass Index, v prekla-
de index telesnej hmotnos-
ti. Vzorec na jeho výpočet je 
nasledovný: 

Ak do vzorca dosadíte 
svoju váhu a výšku, vyjde 
vám číslo, ktoré vyjadruje 
ako ťažký ste na svoju 
výšku. Pokiaľ vám vyjde 
číslo v rozmedzí od 20 do 25, 
znamená to, že ste v nor-
mále, čiže máte primeranú 
hmotnosť na svoju výšku. 
Všetko, čo je mimo tohto 
rozpätia môže mať neblahý 
vplyv na vaše zdravie. 

BMI menej ako 19 zname-
ná podváhu a tá je tak isto 
nebezpečná ako obezita. 

BMI viac ako 25 znamená 
nadváhu. V dnešnej moto-
rizovanej dobe ukáže BMI 
index nadváhu mnohým 
ľuďom. Nie je to tragédia, no 
určite to treba riešiť a upra-
viť svoj životný štýl. Ubrať 
z jedálnička „zakázané jedlá“ 
(vyprážané, fast food, či 
sladkosti a sladené nápoje) 
a pridať trocha pohybu.

BMI viac ako 30 znamená 
obezitu. A to je potrebné 
riešiť hneď. Bez žiadneho 
odkladania, nakoľko obezita 
výrazne ohrozuje zdravie. 

Tento výpočet je jedno-
duchý, no nie úplne presný. 
Udáva iba vzťah medzi 
výškou a váhou a nezohľad-
ňuje množstvo tuku, či 
svalov v tele ako ani telesnú 
konštrukciu (napríklad 
pri aktívnych športovcoch 
môže byť výsledné BMI 
klamlivo vysoké, nakoľko 
svaly sú ťažšie ako tuk). 
No na základnú orientáciu 
určite postačí. 

Ak k tomu pridáte ešte aj 
druhú jednoduchú metriku 
a síce obvod pása, tak sa do-
stanete k o niečo presnejším 
výsledkom. Tu je to rôzne 
pre mužov a ženy: 

Ženy by nemali mať 
v páse viac ako 80 cm. 
Pokiaľ majú pás širší, je tu 
zvýšené riziko zdravotných 
problémov a pokiaľ je obvod 
pásu väčší ako 88 cm, riziko 
je už veľmi vysoké. 

Muži by sa mali zmestiť 
do 94 cm v páse. Vyššie 
hodnoty predstavujú 
zvýšené riziko zdravotných 
problémov a pás širší ako 
102 cm predstavuje u mužov 
vážne ohrozenie najmä srd-
covo-cievneho systému.    

Ako je to s tukom 
v našom tele? 

Okrem BMI a šírky pásu je 
dôležitým ukazovateľom aj 
množstvo tuku v tele. Tuk 
v primeranom množstve 
je pre život veľmi dôležitý. 
Jednak slúži ako energetic-
ká zásoba, no tukové tkani-
vo vylučuje aj množstvo pre 
telo potrebných látok, ako 
sú napríklad hormóny.  

Normálny obsah tukového 
tkaniva v tele:

Ženy – 18 ÷ 35 % 
Muži – 10 ÷ 25 % 

Nakoľko tuk v tele je 
rozmiestnený viac-me-
nej všade, je veľmi ťažké 
presne odmerať jeho podiel. 
Takým najbežnejším a asi aj 
najdostupnejším spôsobom 
merania percenta telesného 
tuku je pomocou elektrickej 
vodivosti. Na tomto prin-
cípe pracujú elektronické 
tukomery a taktiež aj váhy. 
Tuk, svaly, či voda v tele má 
rôznu vodivosť a na základe 

BMI =        
hmotnosť v kg 

                 (telesná výška v m)2 

PRI CHUDNUTÍ 
STÁLE PLATÍ, ŽE 
VÝDAJ ENERGIE 
MUSÍ BYŤ VÄČŠÍ 

AKO JEJ PRÍJEM!
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toho sa dá určiť približné 
množstvo tuku v tele. Preto 
je potrebné napríklad vážiť 
sa bosý na váhe, ktorá meria 
aj percento tuku. 

Pokiaľ sa rozhodnete, že 
chcete zmeniť podiel svalovej 
a tukovej hmoty vo vašom 
tele, je dobré si zaobstarať 
váhu, ktorá dokáže tento po-
diel merať. Pri smart váhach 
si dokonca viete posielať na-
merané hodnoty do apliká-
cie, ktorá je s váhou spojená 
a takto dlhodobo sledovať 
trend, nakoľko „pálenie“ tuku 
a tvorba svalovej hmoty je 
dlhodobejší proces a zmena 
nepríde zo dňa na deň.   

A keďže svalová hmota je 
ťažšia ako tuk, môže sa vám 
stať, že keď začnete pravi-
delne cvičiť, po istom čase 
zistíte, že vám váha stúpa, no 
nohavice sú vám voľnejšie. 
Nezľaknite sa! Tento stav je 
v podstate pozitívny, keďže 
väčší podiel svalovej hmoty 
v tele je pre zdravie prospeš-
nejší ako tuk.

  

Aeróbne a anaeróbne 
cvičenie

Tieto dva pojmy sa používajú 
veľmi často najmä v spoji-
tosti s chudnutím. Na to, aby 
sa spaľoval tuk, je potrebný 
kyslík. To znamená, že mu-
síte byť schopní pravidelne 
dýchať pri cvičení a nie 
ísť na kyslíkový dlh, keď 
tzv. lapáte po dychu. Preto 
sa cvičeniu, keď môžete 
pravidelne dýchať hovorí aj 
aeróbne cvičenie. Intenzita 
nie je príliš vysoká a je dobré, 
ak sa vykonáva určitú dobu, 
minimálne 20-40 minút, pri 
približne rovnakej intenzite. 
Najjednoduchším spôsobom 
ako zistiť, či cvičíte primera-
ne alebo príliš je tzv. hovoria-
ci test. Pokiaľ ste pri cvičení 
zadýchaní, no viete povedať 
zopár súvislých viet, tak by 
ste mali byť v aeróbnej zóne. 
No oveľa presnejšie je mera-
nie pomocou vášho tepu. Pri 
aeróbnej činnosti keď chcete 
spaľovať tuk, by sa váš tep 

mal pohybovať približne 
na úrovni 60 ÷ 70 % vášho 
maxima. Ako si vypočítam 
túto hodnotu? 
Najjednoduchší vzorec 
na výpočet maximálnej hod-
noty tepovej frekvencie: 

220 – môj aktuálny vek 
= maximálna tepová 
frekvencia 
(túto by ste nemali ani 
krátkodobo prekračovať, 
je to zdraviu nebezpečné)

Príklad: pokiaľ mám 35 ro-
kov, moja maximálna tepová 
frekvencia je 185 a hodnota 
keď sa nachádzam v aerób-
nej zóne a teda spaľujem tuk 
je v rozmedzí od 111 do 130 
úderov za minútu. 

Aeróbnemu cvičeniu sa ob-
čas hovorí aj kardiocvičenie, 
keďže pravidelným cvičením 
tohto typu sa nielen zlepšuje 
kondícia a vytrvalosť, ale zá-
roveň sa posilňuje aj srdcový 
sval. Aeróbnym cvičením 

zlepšujeme kondíciu srdca, 
ktoré sa nám odvďačí tým, 
že bude pracovať účinnejšie. 
Za menej tepov urobí viac 
práce. Takže sa to určite 
oplatí. 

Anaeróbne cvičenie je za-
merané najmä na rozvoj sily 
a zväčšenie objemu svalov. 
Ako už napovedá jeho názov, 
pri tomto cvičení lapáte 
po dychu a neviete pravidel-
ne dýchať tak ako v prípade 
aeróbneho cvičenia. Typické 
pre anaeróbne cvičenie 
je striedanie intenzity, to 
znamená, že pár sekúnd 
je intenzita veľmi vysoká, 
pričom následne je nutná 
pauza. Príkladom anaerób-
neho cvičenia je kulturistika. 
Tu sa pulz hýbe v pásme nad 
80 % maximálnej tepovej 
frekvencie a je to cvičenie 
pre tých, ktorí chcú svoju 
svalovú hmotu zväčšovať. 

TUK SA NACHÁDZA  

NA CELOM TELE. POKIAĽ 

BUDEM CIELENE CVIČIŤ 

LEN CVIKY ZAMERANÉ 

NA BRUCHO, NEZNAMENÁ 

TO, ŽE BUDEM SPAĽOVAŤ TUK 

PRÁVE NA BRUCHU J

    
Vek  21 – 30 rokov 31 – 40 rokov  41 – 50 rokov 51 – 60 rokov

Udržiavanie 100 – 118  94 – 115  90 – 110  85 – 105
Chudnutie 119 – 141  116 – 135  111 – 131  106 – 125
Vytrvalosť 142 – 160  163 – 153  132 – 147  126 – 140
Rozvoj sily 161 – 180  154 – 172  148 – 165  141 – 157
Maximum 181 – 200  173 – 188  166 – 181  158 – 172

TEPOVÁ FREKVENCIA A JEJ VPLYV NA TELO PODĽA VEKU

     

Čo patrí medzi aeróbne 
cvičenie? 

Čokoľvek si vyberiete a budete to robiť pri pri-
bližne rovnakej intenzite v tepovom pásme 60-
70 % maximálnej tepovej frekvencie minimálne 
po dobu 20 - 40 minút. Môže to byť beh, aerobik, 
plávanie, či bicyklovanie, no pre tých, ktorí vôbec 
nešportovali úplne postačí aj chôdza. Pokiaľ 
chcete schudnúť je dobré si pri cvičení neustále 
merať tep a udržiavať sa v danej tepovej frekven-
cii (60-70 % maxima) Na začiatku cvičenia môže 
tep vyletieť aj vyššie, keďže ide o zahrievaciu 
fázu, no postupne tep klesne a je na vás, aby ste 
intenzitu cvičenia udržiavali v žiadanom rozpätí. 
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RADŠEJ ZAČNITE  
S CVIČENÍM POSTUPNE 

A POMALY PRIDÁVAJTE. JE TO 
LEPŠIE AKO ZAČAŤ ZHURTA 
A NÁSLEDNE SA NEVEDIEŤ 

POHNÚŤ TÝŽDEŇ KVÔLI 
SVALOVEJ HORÚČKE

     

Koľko a ako často cvičiť? 

Na to, aby ste dosiahli váš cieľ, 
je potrebná pravidelnosť. Cvičiť 
je treba minimálne trikrát 
týždenne aspoň 45 ÷ 60 minút. 
Samozrejme, pokiaľ ste doteraz 
necvičili, treba začať postupne. 
Pokojne začnite aj s 5 ÷ 10-minú-
tovou prechádzkou v svižnom 
tempe každý deň. Radšej zvyšo-
vať čas a intenzitu postupne ako 
preťažiť svoj organizmus hneď 
na začiatku a potom trpieť nie-
koľko dní svalovicou a následne 
aj nechuťou do ďalšieho cvičenia. 
Nie nadarmo sa hovorí: „Pomaly 
ďalej zájdeš“. 😊 

Skvelým doplnkom aerób-
nej činnosti je aj posilňovanie, 

keď ide prioritne o posilnenie 
svalstva a tým spevnenie celého 
tela. Začať treba s posilnením 
svalstva brucha a chrbta, keďže 
tieto svaly tvoria základnú oporu 
nášho tela. Až neskôr treba zapojiť 
ostatné partie ako sú ruky a nohy. 
V opačnom prípade si môžeme 
poškodiť chrbticu, a to je veľmi 
nebezpečné. Pokojne cvičte aj 
doma, existuje veľa cvikov, 
na ktoré nepotrebujete žiadne 
špeciálne náradie, postačí vám iba 
vaše telo. Inšpiráciu nájdete aj vo 
vašom mobilnom telefóne. Stačí si 
stiahnuť aplikáciu na precvičenie 
určitej svalovej partie alebo celého 
tela a môžete cvičiť do sýtosti. 
Príkladom je 7 Minute Workout, 
Runtastic.com a pod. 
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FITNESS  
NÁRAMKY 
A HODINKY. 
AKO VEDIA
POMÔCŤ?
V úvode nášho článku spo-
míname, že iba kúpa fitness 
náramku alebo hodiniek 
z nás športovca nespraví. 
Avšak dokáže nám na našej 
ceste za vytýčeným cieľom 
pomôcť. Ako konkrétne?

Väčšina týchto zariade-
ní má v sebe zabudo-
vaný aj snímač tepu. 
Takže si počas cviče-
nia viete jednoducho 
monitorovať tep, aby 
ste sa nachádzali v že-
lanom tepovom pásme 
a cvičili tak efektívne. 

Pomocou aplikácie 
si môžete nastaviť želaný 
počet krokov, ktorý by ste 
denne chceli urobiť, prípadne 
koľko poschodí by ste chceli 
prejsť. Zdravý limit, ktorý by 
ste mali každý deň nachodiť 
je 10 000 krokov. Pokiaľ ste 
si doteraz neuvedomovali, 
koľko krokov denne urobíte, 
môže byť namerané číslo 
na fitness hodinkách pre vás 
šok. Ak sa snažíte zmeniť 
svoj životný štýl, na začiatku 
niekedy stačí len dbať na to, 
aby ste denne tých 10 000 
krokov urobili. Sami budete 

prekvapení, ako sa po pár 
týždňoch zlepší vaša kondí-
cia a ručička váhy sa pohne 
smerom dole. 😊 

V aplikáciách, ktoré sú 
kompatibilné s konkrét-
nym typom hodiniek alebo 
náramku si môžete nastaviť 
aj svoje ciele a hodinky vás 
budú každý deň motivovať 
k tomu, aby ste zašli ešte 
o kúsok ďalej a tým sa viac 
priblížili k svojmu cieľu. 
Pokiaľ splníte čiastkové 
ciele, budete odmenení aj 
medailou. 

Taktiež dokážu monitoro-
vať rôzne športové aktivity. 
Napríklad pokiaľ beháte, 
hodinky monitorujú pomo-
cou GPS aj počet kilometrov, 
ktoré ste zabehli, následne 
dokážu vypočítať, aká bola 
vaša priemerná rýchlosť, 
ako aj priemerný tep 
a vyhodnotiť, o koľko 
lepší čas ste mali ako 
minule. Pri pláva-
ní merajú počet 

preplávaných bazénov 
a vyhodnocujú priemer-
nú rýchlosť. 

Pokiaľ sedíte dlhšie 
ako určitý čas (naprí-
klad 50 minút), hodinky 

vás upozornia, aby ste sa 
postavili a rozhýbali sa. 

Je to užitočné aj na prekr-
venie mozgu, tým pádom 

budete aj v práci efektívnejší.
Pomocou hodiniek si doká-

žete sledovať aj pitný režim. 
Dospelý človek by mal vypiť 
viac ako dva litre tekutín 
denne. No toto množstvo by 
malo byť rovnomerne rozlo-
žené počas dňa. Najlepšie je 
piť čistú vodu, bez sladidiel 
a bubliniek. Hodinky, či ná-
ramok vás dokážu upozorniť 
aj na to, že je čas vypiť ďalší 
pohár vody. Po pár dňoch do-
držiavania pitného režimu sa 
vám upraví aj metabolizmus 
a telo začne pracovať 
na plné obrátky. 

Veľmi dôležitou 
súčasťou zdravé-
ho životného štý-
lu je aj kvalitný 
spánok, nakoľko 
počas spánku 
prebieha re-
generácia 

nielen svalov a celého tela, 
ale aj mysle. Väčšina fitness 
náramkov a hodiniek dokáže 
merať a vyhodnocovať aj 
kvalitu spánku.    

V neposlednom rade vám 
fitness hodinky alebo náram-
ky na základe vami zadaných 
hodnôt vypočítajú, aj koľko 
kilokalórií ste za deň spálili 
pri rôznych činnostiach. 
V aplikácii si viete sledovať aj 
vašu váhu a BMI index a ich 
vývoj v čase.  

A čo dodať na záver? Na to 
aby ste začali zdravšie žiť 
a cvičiť, fitness náramky 
alebo hodinky nepotrebujete. 
No pokiaľ ich máte a budete 
ich používať, budú vernými 
spoločníkmi a kamarátmi 
na vašej ceste k vytúženému 
cieľu. 

AJ FITNESS HODINKY 

SA MÔŽU OBČAS MÝLIŤ 

A NESPRÁVNE ODMERAŤ 

PULZ. AK SA VÁM NAMERANÉ 

ČÍSLO NEPOZDÁVA, SIAHNITE 

PO TRADIČNEJ METÓDE, 

PRILOŽTE SI PRSTY NA KRČNÚ 

ŽILU A ODMERAJTE SI PULZ 

MANUÁLNE J



29   TOP APLIKÁCIE

Akčné kamery sú všestranným nástrojom na 
tvorbu rôznych zaujímavých videí a fotografií. 
Najlepšie na týchto zariadeniach je to, že sú odolné 
voči prachu, vode a v niektorých prípadoch aj proti 
nárazom. Na to, aby ste takúto odolnosť dosiahli,  
je nutné použiť špeciálne puzdro, ktoré je  
väčšinou súčasťou balenia alebo si ho dokúpite 
samostatne. Tie najlepšie zariadenia  
sú odolné aj bez puzdra. 

Vyberáme
Akčné kamery 

4K

MIROSLAV ILLÉŠ

Akčné kamery sú navrhnuté tak, aby 
boli čo najkompaktnejšie a dali sa 
pripevniť na rôzne príslušenstvo 

(prilby, oblečenie a pod.), ktoré pri špor-
tových alebo voľnočasových aktivitách 
používate. Samozrejmosťou je nutnosť 
použitia rôznych špecifických adaptérov, 
ktoré sú buď v balení alebo si ich treba 
zaobstarať samostatne. Ak si myslíte, že 
akčná kamera je vhodná iba na tvorbu 
klasického videa a fotografií, tak to nie je 
pravda. S takýmto zariadením dokážete 
zhotoviť zaujímavé spomalené zábery, 
časozberné videá a pod. 

Niekoľko tipov, ako vybrať 
dobrú akčnú kameru 
a na čo si dávať pozor 

Základom je vedieť to, aký má kamera 
snímač, aké má maximálne rozlíšenie, či 
má stabilizáciu obrazu (optickú/softvéro-
vú) a aký je vo výsledku obraz. To je tým 
najdôležitejším aspektom. Ďalej je dobré 

vedieť, aká je pri najvyššom rozlíšení 
videa, ktoré chcete aktívne používať, 
snímkovacia frekvencia (počet snímok za 
sekundu – fps). Použiteľné minimum, ktoré 
musí kamera spĺňať, je 24 fps. Označenie 
môže vyzerať takto – 4K/24fps. Ideálne 
je, ak si pred kúpou pozriete nejaké video 
z konkrétnej kamery (napr. na YouTube), 
ktoré nie je propagačné, ale od bežného 
používateľa. Výrobcovia totiž často lákajú 
zákazníkov na extra vysoké rozlíšenie 
a maximálnu kvalitu obrazu, ale vo 
výsledku môžete byť sklamaní. V rôznych 
obchodoch a e-shopoch môžete častokrát 
vidieť akčné 4K kamery za 50 eur, ale ich 
kvalita je mizerná. 

Veľmi lacná 4K kamera vám poslúži iba 
raz, potom ju už nebudete chcieť používať, 
lebo výsledky z takýchto zariadení sú vo 
väčšine prípadov nepozerateľné. Treba 
však povedať, že existujú aj výnimky, 
ktoré sú pomerne lacné, ale výsledky majú 
nadpriemerné. Jednu takú kameru vám 
predstavíme v tomto článku. 

4K AKČNÉ KAMERY
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4K AKČNÉ KAMERY

GOPRO HERO 6 
Značka GoPro je synonymom pre 
akčné kamery a patrí k úplnej špičke 
v tomto segmente. V najnovšej, šiestej, 
generácii sa toho oproti predchodcovi 
(GoPro Hero 5) veľa nezmenilo, ale 
pre najnáročnejších používateľov 
môžu byť aj tieto zmeny rozhodujúce. 
Pribudol rýchlejší procesor, lepšia 
stabilizácia obrazu a možnosť nahrá-
vania 4K videa so 60 fps. Takéto video 
vie zaujať, nakoľko je dokonale čisté 
a plynulé. Video v takomto rozlíšení 
prehráte iba na špecifických zariade-
niach (PC/TV), ktoré takýto formát 
podporujú. Fotografie dosahujú max. 
rozlíšenie 12 Mpx. 

GoPro Hero 6 ponúka overený di-
zajn a kvalitný obrazový snímač s po-
kročilou stabilizáciou obrazu. Nasta-
venie kamery prebieha cez 2-palcový 

dotykový LCD displej v zadnej časti, 
pričom nastavené preferencie a rôzne 
iné informácie vidíte aj na malom 
monochromatickom displeji v prednej 
časti. Samozrejmosťou sú aj dve hard-
vérové tlačidlá. Vo výbave nechýba 
GPS, WiFi, Bluetooth, a tiež možnosť 
prepojenia kamery s aplikáciou 
v smartfóne. V pridruženej aplikácii 
môžete zdieľať a upravovať fotografie, 
ale aj videá. K plnej konektivite patrí 
aj USB-C a microHDMI konektor na 
prepojenie kamery s TV a nabíjanie. 
Kamera nahráva stereo zvuk, ktorý je 
dobre použiteľný, a taktiež je odolná 
voči vode (do 10 m) a prachu, bez doda-
točného puzdra. Záznamy sa ukladajú 
na pamäťovú microSD kartu a batéria 
vydrží v priemere 1,5 až 2 hodiny natá-
čania 4K videa. 

NEZABÚDAJTE 

NA TO, ŽE NIE JE 4K 

AKO 4K
 

 Kvalita obrazu,   
 pokročilá stabilizácia,  
 odolnosť voči vode  

 bez puzdra, hlasové  
 ovládanie 

 Nič podstatné 

Cena: od 430 EUR 

+

-
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SONY FDR-X3000
Sony je popredným výrobcom snímačov pre rôzne zariadenia, 
a preto v portfóliu tejto spoločnosti nemôže chýbať vlastná 
akčná kamera. Vlastne je ich viacero, ale táto nás zaujala svojimi 
možnosťami najviac. FDR-X3000 je zariadenie so špecifickým di-
zajnom, ktorý každému nevyhovuje, ale nám sa páči. Vyzerá viac 
„civilne“. TOP vlastnosti tejto kamery sú: kvalitný snímač, optická 
stabilizácia obrazu, diaľkový ovládač s displejom v balení a plná 
konektivita (GPS, WiFi, Bluetooth). Podstatou je to, že táto kamera 
dokáže nahrávať kvalitné 4K/30fps video so stereo zvukom. Sním-
ky sú v max. rozlíšení 12 Mpx. Výbornou funkciou je možnosť 
nastaviť šírku záberu a vyhnúť sa tak zaobleným krajom pri videu 
alebo naopak, zabrať objektívom čo najviac zo scény. 

Kamera má na boku malý monochromatický displej, kde vidíte 
jej aktuálny stav a nastavujete všetky preferencie. Toto je možné 
realizovať aj na diaľkovom ovládači s farebným LCD displejom, 
s ktorým nastavíte kameru detailne, pričom vidíte aj aktuálne sní-
maný obraz v reálnom čase. Ku kamere je možné dokúpiť rôzne 
zaujímavé príslušenstvo, pričom už v základnom balení nájdete 
aj vodeodolný kryt (do 60 m). Samotná kamera je odolná voči 
prachu a ošpliechaniu vodou. Pod plastovými krytmi sa nachádza 
microUSB a microHDMI konektor, batéria a slot pre microSD 
pamäťovú kartu. Veľkou výhodou je samostatný 3,5 mm audioko-
nektor na pripojenie externého mikrofónu. 

XIAOMI MI ACTION  
CAMERA 4K 

 
Toto je jedna z mála akčných kamier, ktoré ponúkajú za málo 
peňazí veľa muziky. Pochvalu si zaslúži ako celok, od kvalitné-
ho spracovania, cez intuitívne a zrozumiteľné ovládanie, až po 
výslednú kvalitu obrazu, ktorá nás pozitívne prekvapila. Kamera 
nahráva video v max. rozlíšení 4K s 30 fps. Fotografie sú v max. 
rozlíšení 8,3 Mpx. Kompletné nastavenie kamery je prostred-
níctvom 2,4-palcového dotykového LCD displeja. V ponuke je 
niekoľko režimov s podrobným nastavením preferencií, ako 
napr. spomalené video, časozberné video, videosekvencie a pod. 
Samozrejmosťou je takmer plná konektivita, kde nechýba Wi-Fi 
a Bluetooth. GPS modul má absenciu. Kameru je možné prepojiť 
s aplikáciou Mi Home, kde vidíte obraz z kamery v reálnom čase, 
môžete ju podrobne nastaviť a prezerať si galériu médií. 

Zaujal nás fakt, že video je za každých svetelných podmienok 
v nadpriemernej kvalite, ktorú by sme sa nebáli zaradiť k vyššie 
uvedeným adeptom. Nevýhodou je však absencia nahrávania ste-
reo zvuku a výstupu pre externý mikrofón. Taktiež by sme prijali 
možnosť zmeny šírky záberu. Záznamy sú ukladané na microSD 
kartu a nechýba ani krytý microUSB port (dátové prenosy/nabíja-
nie). Batéria má kapacitu 1450 mAh a vydrží takmer 2 hodiny na-
hrávania 4K videa. V balení nenájdete takmer žiadne príslušenstvo, 
čo je nevýhodou, nakoľko samostatná kamera nie je odolná voči 
vode a prachu. Treba však povedať, že za túto cenu získate kvalitne 
spracovanú akčnú kameru, ktorá podáva výborné výsledky.  

4K AKČNÉ KAMERY

 Kvalita obrazu, výborná 
 stabilizácia, 3,5 mm 
 audiokonektor, externý 

 ovládač s LCD displejom

 
 Vyššia cena, dizajn  
 nemusí každému  
 vyhovovať 

Cena: od 580 EUR

 Kvalita obrazu,  
 stabilizácia,  jednoduché 
 ovládanie, množstvo 

 režimov

 
 Nižšia kvalita zvuku  
 vo videu, žiadne 
 príslušenstvo v balení

Cena: od 139 EUR 

+

+

-

-

TOP APLIKÁCIE
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SAMSUNG GALAXY A8

Samsung 
Galaxy A8 
(2018)
PRÉMIOVÝ ZÁŽITOK 
V STREDNEJ TRIEDE

Verdikt 

Samsung Galaxy A8 je telefón strednej triedy, ktorý 
však prináša prémiový zážitok a niekoľko vlastnos-
tí zo segmentu vlajkových lodí. Páči sa nám jeho 
dizajn a spracovanie a tiež nádherný displej s ten-
kými rámikmi. Telefón poteší odolnosťou voči vode, 
rýchlym nabíjaním a jeho predný fotoaparát patrí 
k tomu najlepšiemu, čo je dnes dostupné na trhu. 
Lepšie portrétové selfie fotky ako Galaxy A8 (2018) 
vám dnes spraví máloktorý telefón. Novinka od 
Samsungu v tomto smere konkuruje aj iPhonu X, 
pritom sa predáva za zlomok jeho ceny.

SAMSUNG GALAXY 
A8 (2018) JE NOVINKA 
ZO SEGMENTU 
STREDNEJ TRIEDY. 
DO TEJTO KATEGÓRIE 
SMARTFÓNOV VŠAK 
PRINÁŠA FUNKCIE 
A VLASTNOSTI, KTORÉ 
SÚ ČASTO ŠPECIFICKÉ 
IBA PRE PRÉMIOVÉ 
MODELY A VLAJKOVÉ 
LODE. TERAZ JU 
NÁJDETE V PONUKE 
TELEKOMU. 

Galaxy A8 (2018) je skvelý 
kus hardvéru, ktorý 
nesklame žiadneho 

fanúšika smartfónov od 
Samsungu. Práve naopak, má 
potenciál zaujať tých používa-
teľov, ktorým sa páčia služby 
a nadstavby od tohto výrobcu, 
avšak nechcú dať za telefón 
800 eur alebo im prekáža 
zakrivený displej. Na Galaxy 
A8 (2018) sme si obľúbili tieto 
tri vlastnosti:

Prémiový a rovný 
displej s tenkými 
rámikmi 

Galaxy A8 (2018) má rovný 
displej s tenkými rámikmi. 
Jeho uhlopriečka má 5,6 palca, 
avšak vďaka modernému 
pomeru strán 18,5 : 9 sa drží 
výborne aj v jednej ruke. 
Rozmery telefónu sú ideálnym 
kompromisom medzi veľkos-
ťou obrazovky a pohodlným 
držaním. Novinka vyniká aj 
prémiovým Super AMOLED 
displejom a poteší funkciou 
vždy zapnutého displeja. Vďa-
ka nemu si môžete skontrolo-
vať čas a upozornenia, aj keď 
telefón aktívne nepoužívate. 
Je to praktické najmä pri práci, 
keď máte telefón položený na 
stole vedľa seba. Na notifikácie 
vás upozorní aj LED dióda.

Elegantná konštrukcia 
s odolnosťou voči vode

Galaxy A8 (2018) má konštruk-
ciu zo skla a kovu s mierne 
zaobleným chrbtom pre lepšiu 
ergonómiu. Aj z hľadiska 
konštrukcie prináša prémiovú 
vlastnosť a tou je odolnosť 
voči vode a prachu na úrovni 
IP68. V praxi to znamená, že 
telefón prežije ponorenie do 
sladkej vody do hĺbky 1,5 met-
ra počas 30 minút, čo sa zíde 
nielen počas upršaného dňa.

Telefón tiež poteší 3,5 mm 
jackom a moderným USB-C 
konektorom s podporou rých-
leho nabíjania. Pod zadným 
fotoaparátom sa nachádza 
rýchla a spoľahlivá čítačka 
odtlačkov prstov, ktorá je 
dobre dostupná. Galaxy A8 
(2018) ďalej ponúka osemjad-
rový procesor Exynos 7885, 
4 GB RAM a 32 GB úložisko. 
To si môžete rozšíriť pomocou 
microSD karty. 3000 mAh 
batéria zabezpečí výdrž počas 
celého dňa.

Špičkový selfie 
fotoaparát pre umelecké 
portrétové fotky

Galaxy A8 (2018) má vo výbave 
16 Mpx hlavný fotoaparát so 
svetelnosťou f/1,7. Fotí veľmi 

pekné fotky s výborným 
zachytením detailov, avšak 
skutočným lákadlom tohto 
telefónu je jeho predný foto-
aparát, ktorý svojou kvalitou 
patrí medzi to najlepšie na 
trhu. Vďaka dvom predným 
fotoaparátom nad displejom 
môžete fotiť portrétové fotky 
s rozmazaným pozadím, ktoré 
budú vyzerať skoro tak dobre, 
ako keby vás fotil niekto so 
zrkadlovkou. Duálny predný 
fotoaparát tiež umožňuje pre-
pínať sa medzi zorným uhlom 
76° a 85°. V druhom prípade 
sa tak do záberu zmestí celá 
skupina ľudí.

Cena: 499 €
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SAMSUNG GALAXY A8

ROMAN  KADLEC 1.  
ŠPIČKOVÝ DUÁLNY 
PREDNÝ FOTOAPARÁT 
PRE FOTENIE PORTRÉTOV 
S ROZMAZANÝM 
POZADÍM

3.  
BOČNÝ REPRODUKTOR, 
KTORÝ SI NEBUDETE 
PRI DRŽANÍ TELEFÓNU 
ZAKRÝVAŤ RUKOU

2.  
5,6-PALCOVÝ SUPER 

AMOLED DISPLEJ 
S ROZLÍŠENÍM 

1080 × 2220 PX 
A TENKÝMI RÁMIKMI

6.  
3000 MAH BATÉRIA, 

3,5 MM JACK, USB-C PORT 
A PODPORA RÝCHLEHO 

NABÍJANIA

4.  
KONŠTRUKCIA 

S ODOLNOSŤOU 
VOČI VODE 

A PRACHU NA 
ÚROVNI IP68, 

NANO SIM SLOT 
A SLOT PRE 

MICROSD KARTY 5.
CHRBÁT ZO SKLA, 16 MPX 
ZADNÝ FOTOAPARÁT 
A SNÍMAČ ODTLAČKOV 
PRSTOV POD 
FOTOAPARÁTOM
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Fotografie na prvom 
mieste

Výkonný a inteligentný 
čip, kvalitná optika a vyso-
ké rozlíšenie. Presne toto 
výrobca natlačil do novej 
Xperie. Senzor Exmor RS 
s rozlíšením 23 Mpx odfotí 
scénu s dôrazom na detail. 
Fotoaparát automaticky 
rozpoznáva scény a na zá-
klade toho určí správny 
režim fotenia. Nezľakne sa 
ani tmy, kde sa dá použiť 
hodnota ISO 12 800. Pre 
nadšených fotografov je 
tu profesionálny režim 
s ručným nastavením 
všetkých dôležitých para-
metrov na zachytenie scé-
ny. Problémom nočných 
scén je mať ich dostatočne 
svetelné a zaostrené. Fo-
toaparát zaostrí za 0,6 se-
kundy. To znamená, že aj 
náročné scény, napríklad 
v prítmí kaviarne, odfotíte 
len tak – teda z ruky a bez 
zložitého nastavovania. 
Hybridné zaostrovanie 

a predpovedanie dráhy 
objektu poslúži na do-
konalé zaostrenie aj pri 
pohyblivom cieli.

Samostatnú pozornosť 
venovalo Sony prednému 
fotoaparátu. Širokouhlý 
fotoaparát má záber 
120° a rozlíšenie 8 Mpx. 
Netreba sa fotiť so selfie 
paličkou a pred tento 
objektív sa zmestíte vy aj 
vaši kamaráti. O kvalitu 
fotiek sa stará výkonný 
čip Exmor.

Hlavný fotoaparát 
nakrúca videá až v 4K roz-
líšení. Máte radi efektné 
videá? Zapnite si funkciu 
spomaleného nahrávania 
a využite 120 snímok za se-
kundu.

Spracovanie 
a výbava

Smartfón poháňa proce-
sor Snapdragon 630, ktorý 
patrí medzi obľúbené 
v tejto triede smartfónov. 
Ponúka 8 jadier s frekven-

ciou 2,2 GHz a kombinuje 
v sebe okrem dobrého 
výkonu aj úsporu energie. 
Sony pridáva ďalšie 
technológie na šetre-
nie energiou. Známy 
režim Smart Stamina je 
jeden z najvydarenejších 
režimov šetrenia energie, 
ktoré v smartfónoch 
môžete nájsť a Qnovo 
Adaptive Charging sa sta-
rá o inteligentné nabíjanie 
3300 mAh batérie. Vďaka 
tomu získa väčšiu život-
nosť a bude ako nová aj 
po niekoľkých mesiacoch 
používania.

Špecialitou je adaptívne 
nabíjanie podľa vašich 
zvykov. Začne sa prejavo-
vať po niekoľkých dňoch 
používania. Radi nabíjate 
smartfón v noci? Pokojne 
ho môžete nechať na nabí-
jačke celú noc bez toho, aby 
ste škodili batérii. Bude sa 
nabíjať pomalšie a neustále 
pripojenie do nabíjačky 
jej nebude škodiť. A buďte 
bez obáv, cez deň nabijete 

Sony  
Xperia XA2
PRINÁŠA 23 MPX FOTOGRAFIE

SONY XPERIA XA2

Xperia XA2

s inovovaným  

dizajnom v štýle  

„loop surface“
NAJNOVŠÍ SMARTFÓN, 
KTORÝ ZNAČKA SONY 
UVIEDLA V JANUÁRI TOHTO 
ROKA JE DOSTUPNÝ UŽ AJ 
NA SLOVENSKU, A TO PRIAMO 
V TELEKOME. PRINÁŠA 
SVIEŽI DIZAJN A POKRAČUJE 
S BEZRÁMIKOVÝM 
DISPLEJOM. ZAMERANÝ JE 
NA FOTOGRAFIE A DLHÚ 
VÝDRŽ NA BATÉRIU. JE TO 
ŠIKOVNÝ SMARTFÓN S 5,2,, 
DISPLEJOM A FULL HD 
ROZLÍŠENÍM.

MICHAL  REITER
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SONY XPERIA XA2

batériu rýchlym spôsobom. 
Výborná funkcia, keď sa 
chystáte niekam, kde nebu-
dete môcť smartfón nabíjať. 
Na základe vášho používania 
funkcia zistí, ako dlho vám 
batéria vydrží.

Novinka má v sebe 
najnovší operačný systém 
Android 8.0 Oreo, 3 GB RAM 
na hladký beh aplikácií 
a 32 GB úložiska na vaše apli-
kácie, hry, fotografie či iné 
súbory. Komu sa bude máliť, 
môže vložiť microSDXC 
kartu až do kapacity 256 GB 
a úložisko si rozšíriť. Naj-
novší model je tu, ako inak, 
s najnovším bezdrôtovým 
prenosom Bluetooth 5.0. 
Väčší dosah, stabilita a rých-
lejšie prenosy. To pri čoraz 
pokročilejšom bezdrôtovom 
príslušenstve využijete.

Po zvukovej stránke 
nijako nezaostáva a pone-
cháva si tradíciu hudobných 
prehrávačov Sony Walkman. 
Má inteligentný zosilňovač, 
vylepšenie zvuku cez tech-
nológiu ClearAudio+ alebo 
napríklad stereo nahrávanie 
pre tých, čo chcú smartfón 
na nahrávanie rozhovorov.

Dizajn

Zaoblený dizajn je vyhoto-
vený v symetrickom tvare 
a po bokoch je smartfón 
zosilnený použitím hliníka. 
Zachováva si prijateľnú 

hmotnosť a vysokú odol-
nosť. Prednú časť modelu 
Xperia XA2 chráni odolné 
sklo Gorilla Glass.

Výrobca neponechal nič 
náhode a použil USB-C ko-
nektor na nabíjanie. To je ten 

obojstranný a nemusíte si 
dávať pozor, ktorou stranou 
dávate kábel do telefónu. 
Na hornej hrane je audioko-
nektor a zadná strana má 
okrem fotoaparátu aj snímač 
odtlačkov prstov. Ten už nie 
je na boku, ako to poznáme 
z iných modelov tejto značky. 
Na zadnej strane naň dočiah-
nete rovnako dobre a spoľah-
livo odomknete systém.

Cena: 345 €

Pýcha  smartfónov Sony –  23 Mpx fotoaparát  s čipom Exmor RS

Čítačka prstov je teraz na zadnej 
strane

Moderný  
konektor USB-C  

bola správna  
voľba



36   TOP APLIKÁCIE

JARNÉ UPRATOVANIE

Jarné upratovanie by nemalo byť iba o presune vecí z miesta A na miesto B, hoci to 
tak často končí. A je jedno, či sa teraz bavíme o fyzických objektoch alebo o dátach. 
Jarné upratovanie by tiež nemalo byť iba o dočasnom stave. Naším cieľom v rámci 

upratovania by malo byť vytvorenie organizovaného poriadku, ktorý bude v ideálnom 
stave ľahko dosiahnuteľný aj v budúcnosti. V niektorých veciach je táto úloha jedno-
duchšia, inde zložitejšia. Vždy však platí, že bez vášho zásahu sa poriadok sám neudrží. 
Česť výnimkám.

V tomto článku sme sa zamerali na niekoľko aplikácií, ktoré by vám mali pomôcť 
vytvoriť organizovaný poriadok a dodržiavať ho. Týka sa to najmä vášho času, financií, 
emailov, ale aj dát v telefóne – či už ide o zbytočné údaje, ktoré nepotrebujete alebo 
o spomienky vo forme fotiek, ktoré si chcete zachovať. 

Upratovanie v telefóne možno rozdeliť do dvoch stupňov, s oboma vám v prípade 
mnohých zariadení so systémom Android pomôžu už predinštalované systémové apli-
kácie. Často je dnes súčasťou nadstavby predinštalovaný správca telefónu alebo správ-
ca súborov, ktorý dokáže šikovne odstrániť nepotrebné dočasné súbory a iné digitálne 
odpadky. Tiež pomôže aj s hĺbkovým čistením zbytočných dát. Je to praktická funkcia, 
nemusíte si tak inštalovať aplikácie tretích strán, ktoré často okrem malej pridanej 
hodnoty iba otravujú reklamami. Česť výnimkám, ako je aplikácia Droid Optimizer. 

ROMAN  KADLEC

Jarné upratovanie je 
vhodnou príležitosťou 
na to, aby ste si 
spravili poriadok 
nielen doma. Poriadok 
si môžete spraviť 
vo vašich veciach, 
v organizácii času, 
vo financiách, ale aj 
v samotnom telefóne. 
Poradíme vám 
aplikácie, ktoré vám 
pomôžu.

Jarné upratovanie 
UROBTE SI PORIADOK 
POMOCOU TELEFÓNU 
AJ V TELEFÓNE
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JARNÉ UPRATOVANIE

DROID  
OPTIMIZER

UROBTE SI PORIADOK  
S ANDROIDOM

Pokiaľ máte zariadenie s čistým 
Androidom alebo vám nevyhovu-
je funkcia na čistenie operačného 
systému, ktorá je súčasťou vášho 
smartfónu, môžete vyskúšať 
alternatívu. V Obchode Play náj-
dete viacero utilít, ktoré sľubujú 
zrýchlenie telefónu, vyčistenie 
operačnej pamäte a nepotrebných 
dát, avšak mnohé z nich tiež zby-
točne otravujú reklamami.

Aplikácia Droid Optimizer 
predstavuje riešenie, ktoré 
ponúka potrebnú funkcionalitu 
a zároveň váš telefón nezmení 
na nepoznanie všadeprítomnými 
reklamami alebo notifikáciami. 
Tiež ho nebude kvôli tomu spo-
maľovať. 

Používanie aplikácie Droid 
Optimizer je jednoduché. Po in-
štalácii a prvotnom nastavení po-
trebných povolení vás privíta jed-
noduché používateľské rozhranie, 
ktoré obsahuje všetky potrebné 
nástroje. Funkcia 1-Touch Speed 
Up urýchli a vyčistí váš telefón 
jedným ťuknutím. Táto funkcia je 
k dispozícii aj vo forme widgetu, 
ktorý si môžete umiestniť na do-
movskú obrazovku telefónu. 

K dispozícii sú aj ďalšie funkcie. 
Clean Up pomôže s detailnej-
ším čistením telefónu – môžete 
vyhľadať nepotrebné súbory 
alebo vyčistiť tie dočasné. Tiež 
si môžete nastaviť, aby aplikácia 
čistila váš telefón automaticky, či 
šetrila energiu počas noci – alebo 
kedykoľvek, keď vypnete displej. 
Funkcia App Manager vám povie, 
akú veľkosť zaberajú nainštalo-
vané aplikácie a najmä to, aké 
povolenia ste im vedome alebo 
nevedome udelili. Je praktické, že 
Droid Optimizer dokáže automa-
ticky vymazať aj zložky, ktoré mu 
určíte. Ak viete, že ich nebudete 
potrebovať.

FILES GO
UROBTE SI PORIADOK 

S NEPOUŽÍVANÝMI 
APLIKÁCIAMI A SÚBORMI 

V TELEFÓNE

Pokiaľ hľadáte správcu 
súborov, ktorý vám ponúk-
ne prehľad o súboroch 
vo vašom zariadení so 
systémom Android, do po-
zornosti dávame aplikáciu 
Files Go od Googlu. Tá 
je vhodným doplnkom 
k systémovému správcovi 
telefónu alebo k spo-
menutej aplikácii Droid 
Optimizer.

Files Go je zameraný 
na správu súborov. Rozde-
ľuje ich do kategórií Stiah-
nuté, Prijaté, Aplikácie, 
Obrázky, Videá, Zvukové 
a Dokumenty, takže umož-
ňuje jednoducho urobiť 
poriadky v konkrétnych 
kategóriách. Viac však 
oceňujeme, že na úvodnej 
obrazovke informuje o du-
plicitných súboroch, dlho 
nepoužívaných aplikáci-
ách, dočasných, stiahnu-
tých a veľkých súboroch. 
Na niektoré z týchto typov 
súborov vás upozorní aj 
spomenutý Droid Optimi-
zer, avšak Files Go to robí 
prehľadne a v kombinácii 
s ostatnými informáciami, 
ktoré ponúka, ide o výbor-
ný spôsob, ako si spraviť 
poriadok so súbormi vo 
vašom Android zariadení.

avšak niekomu sa jedno-
ducho nepáči predstava, 
že má svoje fotky „niekde“. 
Jedno z najpohodlnej-
ších riešení má Google 
a aplikácia Fotky Google je 
predinštalovaná v prak-
ticky každom zariadení 
so systémom Android. 
A môžete si ju stiahnuť aj 
do iPhonu. 

Výhodou tejto apli-
kácie je, že automaticky 
po pripojení k Wi-Fi 
sieti zálohuje vaše fotky 
a videá do cloudu. Tiež 
ponúka praktickú funkciu 
Uvoľnite miesto, ktorá zo 
zariadenia odstráni už 
zálohované fotky a videá 
a tým uvoľní úložisko v te-
lefóne. Zálohované fotky 
si môžete jednoducho 
radiť do albumov, pričom 
služba vám albumy aj 
automaticky vytvorí. Tiež 
môžete vo svojich fotkách 
vyhľadávať podľa dátumu, 
miesta alebo osôb, ktoré 
sa na fotkách zobrazujú. 
Uľahčuje to prístup k žia-
daným fotkám. A menej 
dôležité fotky môžete pre-
sunúť do archívu a spraviť 
si tak poriadok vo svojej 
fotoknižnici. 

FOTKY 
GOOGLE

UROBTE SI PORIADOK 
S FOTKAMI

V jarnom upratovaní 
v smartfóne pokračujeme 
s fotkami. Nie je vždy 
praktické mať v telefóne 
tisíce fotiek a desiatky 
videí, ktoré zaberajú zby-
točne úložisko. Vhodnejšie 
je tieto dáta zálohovať, aby 
ste k nim mohli pristupo-
vať aj z iných zariadení 
a aby ste o ne neprišli, keď 
sa telefón pokazí, stratíte 
ho alebo vám ho niekto 
ukradne. Alebo nastane 
nejaká softvérová chyba.

Fotky odporúčame zá-
lohovať. Či už na externé 
úložisko alebo do niekto-
rého z cloudových úložísk, 
ak vám nevadí, že vaše 
dáta budú ležať v dátovom 
centre jednej z veľkých 
spoločností. Budú pravde-
podobne lepšie chránené, 
ako keby ste ich mali 
na USB kľúči v zásuvke, 
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INBOX
UROBTE SI PORIADOK  

SO SÚKROMNÝMI  
EMAILMI

Pokiaľ používate pre osobné 
účely službu Gmail, do pozor-
nosti vám dávame apliká-
ciu Inbox by Gmail. Táto 
aplikácia predstavuje trochu 
iné používateľské rozhranie 
pre Gmail, ktoré je zamerané 
na jednoduchšiu a prehľadnej-
šiu správu emailov. Tento cieľ 
aj plní, pokiaľ pochopíte jej 
koncept.

Inbox delí emaily do jed-
notlivých kategórií, ako sú 
Reklamy či Siete, Nákupy 
alebo Automatické, kam sa 
ukladajú väčšinou nepotreb-
né emaily. Koncept Inboxu 
spočíva v tom, aby ste mali 
v doručenej pošte poriadok. 
Alebo ideálne žiadne emaily – 
tie nepotrebné vymažete a tie 
potrebné si odložíte na ne-
skôr, aby vám ich aplikácia 
pripomenula v dobe, keď 
budete mať čas sa im venovať. 
Prípadne ich presuniete 
do niektorej z vami vytvore-
ných zložiek. Hlavné je, ne-
nechávať emaily v doručenej 
pošte, pretože táto schránka 
sa veľmi rýchlo zaplní 
a bude prakticky ne-
možné udržať si v nej 
prehľad. O správe 
mailov píšeme aj 
v inej časti Top 
Aplikácií.  

SMARTER TIME
UROBTE SI PORIADOK 

S ČASOM

Pokiaľ chcete efektívnejšie vy-
užívať svoj čas, musíte najskôr 
zistiť, ako ho trávite. Jasné, 
určitú predstavu o tom, koľko 
hodín oddychujete, surfujete 
na internete či Facebooku 
alebo pozeráte televízor má 
každý z nás. Často je však táto 
predstava veľmi skreslená 
a nezriedka aj mylná.

Aplikácia Smarter Time 
predstavuje nástroj, pomo-
cou ktorého môžete získať 
presnejší prehľad o tom, ako 
trávite čas. Aplikácia dokáže 
sledovať, ako využívate 
váš smartfón, takže určité 
činnosti vie zaznamenať au-
tomaticky. Ostatné aktivity je 
potrebné zadávať manuálne, 
avšak odmenou vám bude 
podrobná analýza vášho času. 
A od toho sa môžete odraziť, 
keď si s ním budete chcieť 
spraviť poriadok. 

SPENDEE
UROBTE SI PORIADOK 

S FINANCIAMI 

Spendee je výborná aplikácia 
na správu financií. Jej koncept 
spočíva v tom, aby vám vytvo-
rila zrkadlo toho, ako míňate 
peniaze. Pomocou Spendee 
si môžete spraviť poriadky 
vo výdavkoch a prípadne aj 
ušetriť.

Spendee aktuálne vyžaduje, 
aby ste si jednotlivé príjmy 
a výdavky zapisovali do apli-
kácie manuálne. Každému 
výdavku môžete priradiť 
kategóriu, čo následne uľah-
čuje prehľad o tom, koľko ste 
za posledný mesiac zaplatili 
za potraviny, kino či večerný 
život. Môžete si nastaviť aj 
upozornenia a limity. Apli-
kácia vás takýmto spôsobom 
upozorní, ak prekračujete 
vami stanovenú hranicu. Táto 
funkcia má pomôcť v šetrení 
a obmedzení výdavkov.

Spendee má pekné a pre-
hľadné rozhranie a v prípade 
niektorých bánk podporuje 
priame prepojenie, aby ste si 
do aplikácie mohli importovať 
napr. transakcie z kreditnej 
karty. Uľahčuje to zapisovanie 
údajov, netreba každú položku 
zaznamenať manuálne. 
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TODOIST
UROBTE SI PORIADOK 

S POVINNOSŤAMI 

Mnohé telefóny v sebe ob-
sahujú nástroje na tvorbu 
úloh a poznámok, avšak 
pokiaľ preferujete apli-
káciu, ktorá je dostupná 
na viacerých zariadeniach 
s rôznymi platformami 
a umožňuje synchroni-
záciu dát, vyskúšajte To-
doist. Funkcionalita tejto 
aplikácie spočíva v tom, 
že si spravíte poriadok so 
svojimi povinnosťami, aby 
ste už nezabúdali dokon-
čiť dôležitú úlohu alebo 
nakúpiť všetky potraviny 
v obchode.

Aplikácia má prehľadné 
a intuitívne rozhranie, 
v rámci ktorého si môžete 
vytvárať zoznamy úloh 
a priradzovať im čas, 
dokedy je treba konkrétne 
úlohy dokončiť. Úlohy 
môžete radiť do samostat-
ných projektov a lepšie si 
tak organizovať úlohy. 

Todoist umožňuje 
rýchly prístup k úlohám, 
ktoré ste si naplánovali 
pre aktuálny deň a tiež aj 
sumár úloh na ďalší týž-
deň. Rovnako tak môžete 
pristupovať k jednotli-
vým projektom a k nim 
priradeným čiastkovým 
úlohám. A za splnenie 
všetkých zadefinovaných 
úloh vás aplikácia aj 
pochváli.

STICKY 
PASSWORD
UROBTE SI PORIADOK 

S HESLAMI

Pravdepodobne ste sa 
stretli so situáciou, že ste 
sa chceli prihlásiť do váš-
ho emailového účtu alebo 
iného používateľského 
konta a nevedeli ste si spo-
menúť na heslo. Nasledo-
valo hľadanie papierikov 
pri počítači s cieľom nájsť 
ten správny papierik s tým 
správnym heslom. Apliká-
cia Sticky Password chce 
tieto papieriky nahradiť 
a chce spraviť s vašimi 
heslami poriadok.

Sticky Password mô-
žete používať na počítači, 
smartfónoch aj tabletoch. 
Aplikácia funguje ako tre-
zor vašich hesiel. Hlavná 
myšlienka spočíva v tom, 
že si vytvoríte jedno silné 
heslo pre Sticky Password, 
ktoré si budete pamätať 
a na ostatné heslá môžete 
zabudnúť, pretože ich 
nájdete v aplikácii a odtiaľ 
si ich skopírujete – alebo 
využijete funkciu automa-
tického vkladania hesiel. 
Faktom je, že je to oveľa 
pohodlnejšie a praktic-
kejšie ako písanie hesiel 
po papierikoch.

Sticky Password umož-
ňuje heslá synchronizovať 
aj naprieč viacerými 
zariadeniami, a to cez 
lokálnu Wi-Fi sieť alebo 
cez cloud. Pokiaľ nechcete, 
dáta si nemusíte synchro-
nizovať a budú uložené 
iba vo vašom zariadení. 
V takomto prípade si však 
nezabudnite vytvoriť zálo-
hu, aby ste neprišli o heslá 
v prípade pokazenia 
daného zariadenia.

DATALLY
UROBTE SI PORIADOK 
S MOBILNÝMI DÁTAMI

Datally je aplikácia 
od Googlu pre zariadenia 
so systémom Android, 
pomocou ktorej môžete 
dostať pod kontrolu 
spotrebu mobilných 
dát. Aplikácia na pozadí 
sleduje, keď sa niektorá 
z nainštalovaných apli-
kácií pripojí do internetu 
a využíva dáta. Tieto údaje 
sú následne v Datally 
prezentované prehľadnou 
formou.

Nástroj na kontrolu mo-
bilných dát tiež umožňuje 
nastaviť si obmedzenie 
spotreby pre každú apli-
káciu zvlášť. Ušetriť tak 
môžete až 30 % dátového 
paušálu. Treba si však 
dať pozor na to, že šetrič 
môže obmedzovať dátové 
prenosy na pozadí a emai-
lová aplikácia tak v rámci 
šetrenia skontroluje nové 
emaily iba vtedy, keď ju 
manuálne spustíte. Všetko 
si však môžete v aplikácii 
nastaviť.
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Aplikácie 
pre seniorov 

To, že technológie sú 
bližšie skôr mladším 
ročníkom, môžeme 
považovať za mýtus. 
Smartfóny sú čoraz 
rozšírenejšie  
a môžeme ich vidieť 
aj v rukách našich 
starých mám  
a starých otcov.  
Veď prečo nie, mobil 
nám jednoducho 
zjednodušuje život 
a brániť sa jeho 
používaniu nedáva 
zmysel. 

APLIKÁCIÍ 

NA KOMUNIKÁCIU 

JE VIACERO. VYUŽIŤ 

MÔŽETE AJ VIBER ČI 

WHATSAPP

TOMÁŠ BURANSKÝ

Ak patríte k tým starším roční-
kom, ktoré tvrdia, že smartfóny 
sú záhubou ľudstva, skúste si 

spomenúť, ako napríklad súčasný svet 
zmenil taký elementárny vynález, ako 
bol kedysi televízor. Azda ho nemáte 
doma a nepozriete si svoj obľúbený 
program či večerné správy?  

Alebo máte iba zbytočné obavy, že 
ovládať taký smartfón nedokážete 
a že napáchate viac škody ako úžitku? 
Nemusíte sa báť. Smartfóny sú kon-
štruované tak, aby ich dokázali ovládať 
malé deti a verte, že keď to zvládnu oni, 
zvládnu to všetci. Mnohé inteligentné 
telefóny dokonca umožňujú prepnúť 
ovládanie do zjednodušeného režimu, 
ktorý zmení ovládanie tak, aby bolo čo 

najjednoduchšie a minimalizuje riziko, 
že by ste museli niečo komplikované 
nastavovať. 

Verte, že telefón vám dokáže sprí-
jemniť život, aj keď ste doma a užívate 
si penziu. Ak patríte do skupiny, ktorá 
smartfón už používa, blahoželáme 
vám. Dajte nám vedieť vaše skúsenosti 
a postrehy, prípadne nám napíšte vaše 
otázky na topaplikacie@touchit.sk a my 
sa vám budeme snažiť na ne odpovedať. 

Či už smartfón používate, alebo jeho 
kúpu len zvažujete, prinášame výber 
aplikácií, ktoré si do neho môžete nain-
štalovať a vďaka nim napríklad ušetriť 
peniaze za telefón, zároveň byť v blízkom 
kontakte s rodinou, zabaviť sa či mať 
najnovšie informácie vždy po ruke. 
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FACEBOOK

Facebook je sociálna 
sieť, vďaka ktorej mô-
žete byť v  kontakte so 
svojimi blízkymi. Na 
nástenke sledujete ich 
aktivity, fotky, ktoré 
pridali, vidíte čo sa im 
páči, čo práve robia, 
alebo si prečítate prí-
spevky, ktoré zdieľajú. 
Všetky tieto aktivity 
môžete vytvárať aj vy 
a dať tak okoliu vedieť, 
ako sa máte, čo práve 
prežívate. V ďalšej 
záložke sledujete 
zaujímavé stránky či 
spravodajstvo. Jed-
noducho Facebook je 
miesto, vďaka ktorému 
budete mať pocit, že 
sa socializujete. Vieme, 
že to nikdy nenahradí 
osobné stretnutie, ale 
stane sa vaším dob-
rým spoločníkom. 

MESSENGER
Ak si chcete so svojou 
rodinou a kamarátmi 
písať, potom si nain-
štalujte do telefónu 
Messenger. Ak už máte 
Facebook, Messenger 
vám bude fungovať 
pod tým istým kon-
tom. Funguje však aj 
samostatne. Výhodou 
Messengera je, že 
je na ňom aktuálne 
najväčšie množstvo 
používateľov, a tak 
na ňom s veľkou 
pravdepodobnosťou 
nájdete aj vašu rodinu. 
Prostredníctvom tejto 
aplikácie im potom 
môžete písať, telefo-
novať či uskutočňovať 
videohovor tak, aby 
ste sa videli navzájom. 
A v podstate za to 
neplatíte, dôležité je, 
aby ste mali interneto-
vé pripojenie, či už cez 
verejnú alebo domácu 
Wi-Fi sieť. 
 

SKYPE
Skype je aplikácia, 
ktorá je priekopníkom 
vo videohovoroch. 
Na to bola pôvodne 
vyvíjaná. Tie sú cez 
Skype skutočne vyla-
dené a budete z nich 
mať lepší pocit, ako pri 
videu cez Messenger, 
alebo inú komunikač-
nú aplikáciu. Presved-
čiť vás môže aj tým, že 
umožňuje volať aj na 
klasické linky (mobil-
né či pevné) po dobití 
Skype kreditu. Môže to 
byť výhodnejšie vtedy, 
ak máte rodinu v iných 
častiach sveta a sú 
práve mimo interneto-
vého pokrytia. Ponúka 
oveľa výhodnejšie tari-
fy. Operácie s kredi-
tom možno vyžadujú 
isté skúsenosti, ale 
ak si nebudete vedieť 
dať rady, vaše vnúčatá 
vám istotne rady 
pomôžu.
 

KAŽDODENNÁ
RUTINA

GOOGLE 
KEEP

Asi dobre poznáte situ-
ácie, keď si potrebujete 
niečo rýchlo zapísať, ale 
v celom byte neviete 
nájsť pero a kúsok pa-
piera. Aplikácia Google 
Keep je na túto situáciu 
ako stvorená. Môžete si 
v nej vytvárať poznám-
ky, nákupné zoznamy 
a nastavovať pripo-
mienky. Poznámky sa 
dajú farebne odlíšiť 
a zdieľať s vašimi blíz-
kymi. Napríklad môžete 
s manželom zdieľať 
spoločný nákupný 
zoznam. Keď položku 
zo zoznamu kúpite, 
označíte ju a zároveň 
sa označí aj v telefóne 
vášho manžela, ako 
kúpená. To môže byť 
užitočné, čo poviete? 
 

GOOGLE 
CHROME

Nepoužívať v 21. storočí 
internetový vyhľadávač 
je skoro hriech. Ak ste to 
nikdy neskúsili, určite 
tak urobte a objavte čaro 
internetu a neobmedze-
ného prístupu k in-
formáciám. Aplikácia 
Google Chrome už je 
zvyčajne nainštalova-
ná v telefónoch, ktoré 
fungujú na operačnom 
systéme Android. Po jej 
spustení sa vám zobrazí 
riadok a lupa. Do tohto 
riadku napíšte to, čo vás 
zaujíma a stlačte lupu. 
Google potom prehľadá 
internet a zobrazí všetky 
informácie, ktoré sa naj-
viac približujú k tomu, 
čo hľadáte. Nájdete tak 
napríklad telefónne 
číslo na lekára, recept na 
palacinky či otváraciu 
dobu vášho obchodu.
 

ZOSTAŇTE V KONTAKTE S BLÍZKYMI

COLORNOTE 
ColorNote je ďalšia zo série aplikácií na 
poznámky, ale vo veľmi zjednodušenej 
podobe. Umožňuje vytvárať dva typy 

poznámok, a to obyčajné textové a potom poznámky 
s možnosťou odškrtávania úloh – čo využijete naprí-
klad pri nákupných zoznamoch, alebo pláne činností, 
ktoré chcete cez deň urobiť. Vytvorené poznámky 
môžete ukladať na konkrétne dni, alebo ich odoslať 
e-mailom či zdieľať cez iné aplikácie. Ku každej po-
známke sa dá nastaviť aj pripomienka. Aplikácia vám 
potom v daný termín zobrazí na mobile upozornenie 
s textom, ktorý ste napísali.
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WISER 
LAUNCHER

Wiser je aplikácia, 
ktorá zjednoduší 
základnú obrazovku 
vášho smartfónu na 
minimum informácií. 
Zároveň však z inte-
ligentného neurobí 
hlúpy telefón. Na zák-
ladných obrazovkách 
budete mať dôležité 
informácie – kontakty, 
fotoaparát, galériu, 
správy, potom skratky 
na dôležitých ľudí a na 
najčastejšie používané 
aplikácie – napríklad 
e-mail, Facebook 
a podobne. Priamo 
z týchto obrazoviek 
môžete vyvolať akciu. 
Napríklad zavolať svoj-
mu manželovi, dcére či 
vnučke. Kedykoľvek si 
však môžete nastave-
nie mobilu vrátiť do 
pôvodného nastavenia 
od výrobcu.

HELP 
LAUNCHER

Help Launcher je apli-
kácia pre starších ľudí, 
ktorí už majú napríklad 
problém so zrakom, 
prípadne so základným 
ovládaním smartfónu. 
Premení telefón na 
hlúpy. Zobrazené budú 
iba základné obrazovky 
s obrovskými číslami 
na vytočenie čísla, 
dôležitými kontaktmi  
a informáciami o stave 
batérie, samozrejme dá-
tum a čas. Prirodzene, 
je možné spustiť aj iné 
komunikačné aplikácie, 
tie však už nebudú zo-
brazené s veľkými pís-
menami, ale vo svojom 
pôvodnom dizajne. Na 
hlavnej obrazovke je aj 
tlačidlo SOS, ktorého 
akciu treba nastaviť – 
napríklad to, že vytočí 
linku 112, alebo číslo 
niekoho známeho, kto 
vám príde na pomoc. 

ZJEDNODUŠTE SI
OVLÁDANIE

MEDISAFE 
PILL 

EMINDER
Samozrejme nikomu 
neželáme, aby bol 
počas penzie odkázaný 
na užívanie liekov. Ak 
je to však nevyhnutné, 
aplikácia Medisafe Pill 
Reminder bude vaším 
pomocníkom. Celá 
aplikácia je jedno-
duchá a spracovaná 
je v slovenčine. Po 
spustení sa vás opýta 
na prvý liek, ktorý 
chcete nastaviť. Nasta-
venia sú jednoduché, 
no zároveň detailné. 
Môžete nastaviť všetko 
potrebné, koľko kusov 
tabliet máte užiť, v kto-
rý deň, koľkokrát za 
týždeň, v ktorú hodinu. 
Rovnako môžete nasta-
viť tvar, farbu lieku či 
informácie o užití pred 
jedlom alebo po jedle. 

DAILY 
ENIOR 

FITNESS
Pre zdravé telo je vždy 
najlepšia prevencia. 
Dni vám len tak plynú 
a vy vlastne nerobíte 
nič pre svoje telo. 
Hýbte sa, pokiaľ vám 
to zdravotný stav 
umožňuje. Aplikácia 
Daily Senior Fitness 
obsahuje množstvo 
základných cvikov pre 
seniorov, ktoré môžete 
vykonávať v pohodlí 
domova, bez použitia 
špeciálnych nástrojov. 
Rozdelená je podľa 
častí tela. Nenechajte 
sa odradiť angličtinou. 
Dokážete sa v nej 
orientovať aj na zákla-
de obrázkov a s prípad-
ným prekladom cvikov 
vám pomôžu vnúčatá.
 

KROKOMER
Ak nemáte náladu na 
cvičenie, skúste sa as-
poň prechádzať. Chô-
dza je vraj pre naše 
telo najprirodzenejším 
pohybom, tak prečo 
túto dispozíciu nevyu-
žiť vo svoj vlastný pro-
spech. Prechádzkou si 
zároveň čistíte hlavu, 
pálite kalórie a udr-
žiavate sa fit. Ak si do 
telefónu nainštalujete 
aplikáciu krokomer, 
tá bude monitorovať 
vaše kroky, ktoré cez 
deň prejdete. Dôležité 
je, aby ste mali mobil 
stále pri sebe. Denne 
by ste mali prejsť 
aspoň 8-tisíc krokov, 
čo je tak jeden a pol 
hodiny kontinuálnej 
chôdze. Možno budete 
prekvapení, ako málo, 
alebo ako veľa toho za 
jeden deň nachodíte. 

STARAJTE SA O ZDRAVIE

SKÚSTE DAŤ 
VNÚČATÁM TIP 

NA DARČEK. 
FITNESS 

NÁRAMOK DNES 
STOJÍ UŽ OKOLO 

20 EUR A PRESNE 
MONITORUJE VAŠE 

KROKY, SPÁNOK 
A AJ SRDCOVÝ TEP.  

APLIKÁCIE PRE SENIOROV

LÉČIVÉ BYLINY
Bylinky nevyliečia všetko, no 
veľakrát môžu pomôcť. Veď už 
napríklad pri bolesti hlavy si 

stačí uvariť čaj z kamiliek a medovky a uľaví 
sa vám. Aplikácia Léčivé byliny je prehľad-
ne a užitočne spracovaná aplikácia plná 
informácií o bylinách. Rozdelená je abecedne, 
prípadne si môžete vybrať kategóriu podľa 
problémovej oblasti – metabolizmus, reuma 
a podobne. Následne vám zobrazí bylinky 
a vy si o nich môžete naštudovať podrobné 
informácie. V menu sa dá aplikácia nastaviť 
do slovenčiny a je zadarmo.
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APLIKÁCIE PRE SENIOROV

AK MÁTE INÉ 
HOBBY, POZRITE SI APLIKÁCIE PRE VÁS NAPRÍKLAD 
NA VYŠÍVANIE, MAĽOVANIE OBRAZOV ČI BUDOVANIE 

RÔZNYCH PROJEKTOV.

MÔŽETE 

SKÚSIŤ AJ HRU 

TETRIS, MAH JONG 

ČI SOLITAIRE. 

ZABAVTE SA

PIŠKVORKY
Kto by nepoznal túto 
jednoduchú, no zároveň 
zábavnú hru. Piškvor-

ky sme hrávali už na základnej škole 
a teraz ich môžete hrať aj na mobilnom 
telefóne. Samozrejme, na mobile sa 
dajú hrať aj sofistikovanejšie hry. Na 
začiatku hry si vyberiete, či chcete 
hrať proti počítaču, alebo budete na 
vašom telefóne hrať dvaja. Aplikácia 
vytvára zaujímavé štatistiky a zároveň 
motivuje výzvami. Je zadarmo a dá sa 
dokúpiť odstránenie reklám či umelej 
inteligencie.  

SUDOKU
Aplikácia Sudoku ponúka 
presne to, čo hráč sudoku 
očakáva. Zážitok z hry. Na 

hlavnej obrazovke si vyberiete obťažnosť 
hry od jednoduchej až po diabolsky ťaž-
kú. Potom už stačí zapojiť logické mysle-
nie a trénovať svoje šedé mozgové bunky. 
Počíta sa vám hrací čas. Na hracom poli 
môžete čísla vpisovať priamo do poľa či 
na jeho okraj, ako pri papierovom sudoku. 
Zvoliť si môžete aj farbu doplneného čís-
la, aby ste v tom mali čo najlepší prehľad. 
Za malý poplatok je možné z aplikácie 
odstrániť reklamu.

GARDEN 
MANAGER

Čomu inému by 
ste sa mali venovať 
vo svojom voľnom 
čase? Rodine, sebe 
a svojmu hobby. Ak 
medzi vaše hobby 
patrí napríklad 
záhradka, potom 
si nainštalujte túto 
aplikáciu. V apli-
kácii si môžete 
postupne zadávať 
rastliny, ktoré sadíte 
v záhrade a nastaviť 
si pripomienku, 
kedy ich treba 
poliať a evidovať 
si ich rast. Existuje 
množstvo aplikácií, 
ktoré ponúkajú aj 
inšpiráciu, ako si 
napríklad rastlinky 
vysadiť, ako si vybu-
dovať vlastnú zele-
ninovú záhradku na 
balkóne a podobne. 
Rozhodne odpo-
rúčame vyskúšať 
viaceré.
 

DIY 
OUTDOOR 
PROJECT

Ak ste domáci 
kutil a od rána do 
večera dokážete byť 
zatvorený v garáži, 
aj pre vás existuje 
množstvo apliká-
cií. Jednou z nich 
je napríklad DIY 
Outdoor Project. 
Tá v jednoduchej 
forme zhŕňa projek-
ty a nápady, ktoré 
môžete zrealizovať 
u vás na záhrade: 
krb, záhradné sede-
nie z paliet, udiareň 
či domáca hojdačka. 
To všetko v nej 
nájdete a o zábavu 
a hlavne svoj voľný 
čas máte postarané. 

VENUJTE SA TOMU, 
ČO VÁS BAVÍ
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BATÉRIA NA MAXIMUM

Časy, keď nám mobilný telefón 
vydržal na jedno nabitie celý týždeň, 
sú nenávratne preč. Nové mobilné 
telefóny, resp. smartfóny, sú podstatne 
výkonnejšie, ponúkajú viac možností 
a tým pádom spotrebujú aj viac energie. 
Špeciálne druhy batérií sa síce neustále 
vyvíjajú, ale v dohľadnej dobe sa žiadna 
batériová revolúcia neočakáva. 

Ako dostať 
z batérie smartfónu
MAXIMUM MIROSLAV ILLÉŠ

Ak chcete udržať kondíciu 
a životnosť vašej batérie 
čo najdlhšie, dodržiavajte 
nasledovné rady:

 Batériu nevybíjajte   
 na minimum a nenabíjajte 
 na maximum. Škodí jej to.   
 Ak sa vám to stane raz 
 za čas, nič sa nedeje

 Ideálne nabíjanie je 
 od 20 %, do max. 95 %

 Nabíjanie smartfónu   
 počas celej noci neškodí. 
 Elektronika v moderných   
 smartfónoch po dosiahnutí   
 plnej kapacity batérie   
 nabíjanie odstaví. Ak 
 to však nie je nutné, 
 nerobte to

 Nevystavujte telefón 
 vysokým, ale ani príliš   
 nízkym teplotám

 Ak ste v lete na pláži, telefón   
 si dajte pod deku. Ak ste   
 v zime na horách, majte ho   
 vo vnútornom vrecku, 
 ktoré najviac prilieha   
 k vášmu telu

3

1

2

4

5
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BATÉRIA NA MAXIMUM

Zostávame tak nohami na 
zemi a poradíme vám, 
ako sa o batériu v telefó-

ne starať, aby bola jej životnosť 
čo najdlhšia. Taktiež vám 
ukážeme, ako vydržať s plne 
nabitou batériou čo najdlhšie 
a akú powerbanku si kúpiť. 
Powerbanka je totiž skvelé 
zariadenie, s ktorým máte aj 
v teréne neustály zdroj energie 
pre vaše zariadenia. 

Základný parameter, ktorý 
si pri kúpe nového smartfónu 
všímame, je kapacita batérie. 
Táto hodnota je uvádzaná 
v mAh (miliampérhodina). 
Čím je táto hodnota vyššia, 
tým vydrží telefón na jedno 
nabitie viac. Výdrž však záleží 
aj od spôsobu používania, 
výkonu zariadenia, veľkosti 
a rozlíšenia displeja a iných 
faktorov. Ak má smartfón veľ-
ký displej s vysokým rozlíše-
ním, tak spotrebúva omnoho 
viac energie, ako zariadenie 
s malým displejom a bežným 
rozlíšením, napr. Full HD. 

Až 99 % smartfónov používa 
Lithium iontové batérie (Li-ion), 
ktoré už nemajú pamäťový 
efekt a telefón netreba po kúpe 
nabíjať a vybíjať niekoľkokrát 
po sebe, ako tomu bolo v minu-
losti. Vtedy sa totiž používali 
iné typy batérií, ktoré bolo tre-
ba formátovať. Výhodou tohto 
typu batérií je aj dlhá životnosť, 
ktorá môže dosahovať až 1200 
nabíjacích cyklov. 

Pri nabíjaní telefónu je pod-
statným faktorom rýchlosť. 
Ak nemá váš smartfón funk-
ciu rýchleho nabíjania alebo 
rýchlu nabíjačku v balení, tak 

vyskúšajte tento trik. Pri 
nabíjaní telefón vypnite 
alebo aktivujte letový 
režim. Týmto spôso-
bom sa telefón iba 
nabíja a spotrebo-
váva len minimum 
energie. Nabíjanie 
je tak podstatne 
rýchlejšie. Ak je to 
pre vás nereálne, kú-
pte si nabíjačku, ktorá 
má výstupný prúd aspoň 
2 A (A = ampér). S takouto 
nabíjačkou bude nabíjanie 
o poznanie rýchlejšie.  

Chcete udržať telefón nabitý 
čo najdlhšiu dobu? Aktivujte 
úsporný režim! Ponúka ho 
takmer každé zariadenie. Tento 
režim čiastočne obmedzuje 
výkon a v niektorých prípadoch 
aj samotné funkcie zariadenia. 
S týmto režimom môžete získať 
do plusu aj niekoľko hodín výdr-
že batérie. Vo väčšine prípadov 
si bežný používateľ obmedzenie 
výkonu ani nevšimne. 

Ste v prírode a nepotrebu-
jete byť za každých okolností 
v kontakte s okolitým svetom? 
Zapnite si letový režim! Tento 
režim vypne všetku bezdrôto-
vú konektivitu, vrátane mobil-
ných sietí. Môžete sa tak dostať 
z jednodňovej výdrže až na 
niekoľko dní. Síce sa vám hneď 
nedovolajú, ale ak si potrebu-
jete zavolať vy, režim deaktivu-
jete, vybavíte  neprijaté hovory 
a po skončení opäť zapnete 
letový režim. Pomôcť môže aj 
to, ak vypnete iba mobilné dáta, 
Wi-Fi a GPS. Fotiť a natáčať 
video stále môžete, ale ak to 
budete robiť aktívne, tak sa vám 
batéria vybije podstatne skôr. Aj 

za niekoľko hodín. 
Pokiaľ potrebujete byť 
v neustálom kontakte 

s okolitým svetom, 
chcete byť online, 

a taktiež foto-
grafovať, tak sa 
nevyhnete kúpe 
záložného zdroja 
energie – power-
banke. S týmto za-

riadením dokážete 
nabiť váš smartfón 

kedykoľvek to bude 

potrebné, a to aj niekoľkokrát 
po sebe. Záleží však od ka-
pacity powerbanky a batérie 
v smartfóne. 

 
Ako vybrať správnu 
powerbanku? 
Kapacita týchto zariadení sa 
označuje rovnako, ako v prípa-
de telefónov, teda v mAh. Čím 
je hodnota vyššia, tým lepšie. 
Ale čím je kapacita väčšia, 
tým je toto zariadenie ťažšie 
a väčšie. Ak ho chcete nosiť 
neustále vo vaku, tak extrémy 
neodporúčame. Powerbanky 
sa dajú kúpiť od kapacity 
2000 mAh až po 15 000 mAh 
a viac, s ktorými nabijete aj 
notebook. Do lietadla vás 
s takou veľkou power-
bankou nemusia pustiť. 
Odporúčame siahať po 
známejších značkách, 
kde je zaručená aj kva-
lita. Náš tip na ideálnu 
kapacitu powerbanky je 
10 000 mAh. Zariadenia 
s takouto kapacitou 
sú stále pomerne 
kompaktné a ponú-
kajú dostatok energie 
na niekoľko dní. Za vyskúšanie 
stojí aj solárna nabíjačka, ktorá 
čerpá energiu zo slnka. 

 Myslíte si, že keď máte 
smartfón s 2500 mAh batériou 
a powerbanku s kapacitou 
10 000 mAh, tak ho nabijete 
4-krát? Znie to logicky, ale nie 
je to tak. Pri nabíjaní dochá-
dza k rôznym energetickým 
stratám, čo vo výsledku môže 
znamenať, že z kapacity 
10 000 mAh je reálne k dis-

pozícii 80 %, čiže 8000 mAh 
a uvedený telefón nabijete 
max. trikrát. Táto strata nie 
je spôsobená vadou výrobku. 

Je to normálne, akurát by sa 
o tom mohli zmieňovať aj 
výrobcovia. Okrem toho je 
podstatný aj nabíjací kábel. 
Ak je nekvalitný, straty sú 

väčšie a nabíjanie pomalšie. 
Odporúčame používať iba 
kvalitné certifikované káble, 
resp. káble od pôvodného 
výrobcu vášho telefónu.

Hlúpy telefón 
sa môže hodiť
Nakoniec vám odporučíme 
„neprekonateľnú“ kombináciu 
na výlety, s ktorou budete 
vždy v pohode. Základom je 
smartfón a powerbanka a ako 
dodatok slúži „hlúpy telefón“.  
V prípade, že sa vám pobyt 
mimo zdroja elektrickej ener-
gie predĺži, táto kombinácia 
vás môže zachrániť. Ak sa vám 
vybije smartfón aj powerban-
ka, stačí prehodiť SIM kartu do 

„hlupáčika“ a fungujete ďalej. 
Takéto zariadenia síce neponú-
kajú všemožné vymoženosti, 
ale umožnia vám komuniko-
vať, čo je v prípade núdze to 
najdôležitejšie. „Hlúpy telefón“ 
dokáže vydržať na jedno 
nabitie aj týždeň. Vo väčšine 
prípadov sú tieto telefóny mi-
niatúrne, takže v batohu vám 
nebude nijako prekážať. 

Hlúpy telefón neohúri, 
ale vie pomôcť v núdzi

AJ PRI POWERBANKE JE DÔLEŽITÝ VÝSTUPNÝ PRÚD. IDEÁLNE SÚ ZARIADENIA S VÝSTUPNÝM PRÚDOM 2 A AŽ 3 A. AK MÁ POWERBANKA VIACERO NABÍJACÍCH PORTOV, TAK ASPOŇ JEDEN Z NICH BY MAL MAŤ PERMANENTNÝ VÝSTUP 2 A.
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Emailový pingpong 
je niečo, čomu sa asi 
veľmi nevyhnete. Pre 

mnohých je to hlavný zdroj 
komunikácie. Hoci je to nie-
kedy nutné zlo, neraz nám 
emaily pomáhajú. Skúste 
sa na to pozrieť z tej lepšej 
stránky. Aplikácie v smart-
fóne vám s tým pomôžu. 
Stačí si nastaviť vaše osobné 
alebo pracovné emaily aj 
do smartfónu a získate čas 
navyše, neraz aj prehľad 
a možnosť lepšie zareagovať. 
Po príchode domov alebo 
do práce budete mať mini-
málne prehľad o tom, čo sa 
deje, čo treba vybaviť alebo 
za kým sa zastaviť.

Výborné je najmä to, že 
priamo cez mobilnú apliká-
ciu môžete odstrániť spleť 
nepodstatných emailov, 
zatriediť dôležité správy 
inde. Raz sa budú hodiť, 
teraz ale nie sú potrebné. Ide 

o praktické veci, ktoré odpo-
rúčame využiť. Veď z vášho 
dátového paušálu neubudne 
takmer nič a získate lepší 
prehľad. Paradoxne aj lepší 
pocit pokoja zo zatriedenia 
korešpondencie. Práve počas 
cestovania môžete využiť 
chvíľku na to, aby ste odpo-
vedali na email alebo naplá-
novali udalosti v kalendári. 
Niektoré aplikácie majú 
v sebe aj kalendár. Stačí sa 
len prepnúť v zobrazení. 
Netreba používať ďalšiu 
aplikáciu. Iné zase zobrazia 
pripomienky z aplikácie 
Evernote, a tak máte naozaj 
všetko podstatné v jednom. 
To sa oplatí využiť.

Využívať aplikácie priamo 
od poskytovateľa služby 
alebo radšej alternatívy 
a nezávislé? V prípade, že je 
vaším zdrojom komunikácie 
Gmail, Yahoo Mail prípadne 
iný poskytovateľ, môžete 

využiť priamo jeho apliká-
cie. Nie je to nutné a ostatné 
emailové programy zvládnu 
všetko potrebné a pridávajú 
aj funkcie navyše. Napríklad 
pridanie viacerých účtov. 
Niekto bude chcieť všetky 
emailové účty spravovať 
cez jednu aplikáciu, iný zase 
radšej využije samostatnú 
a oddelí si tak poštu.

Aplikácie sa postarajú 
o najdôležitejšie nastavenia, 
na vás už je potom prispô-
sobenie si notifikácií alebo 
napríklad pridanie podpisu. 
Nebojte, emaily v mobile vás 
otravovať nebudú. Stačí vyp-
núť všetky notifikácie alebo 
ponechať upozornenie iba 
pre dôležité osoby. Dostanete 
všetky možnosti ako na kla-
sickom počítači. Posielať 
emailom sa dajú fotografie, 
dokumenty a tabuľky či iné 
súbory. Stačí si vybrať a pri-
ložiť ich ako prílohu.

Vybavujeme emaily 
cez smartfón

Záplava emailovej 
komunikácie niekedy nemá 
konca. Z každej strany sa 
na vás valia emaily, ktoré treba 
vybaviť alebo aspoň ignorovať. 
Zbavte sa preplnenej emailovej 
schránky priamo vo svojom 
smartfóne. Nebudete musieť 
tráviť čas v práci triedením 
a na vybavenie vám zostanú 
tie najpodstatnejšie.

Takto zobrazuje novú poštu 
Gmail, farebne a najmä 
prehľadne

MICHAL  REITER
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GMAIL
Asi najznámejšia aplikácia 
na správu pošty v službe 
Gmail alebo iných kontách. 
Keď je pre vás Gmail hlav-
ným poštovým nástrojom, 
odporúčame túto aplikáciu 
ako základ, v ktorom máte 
všetko podstatné. Pošta sa 
dá označiť hviezdičkou, aby 
ste na ňu nezabudli. Gmail 
bude sledovať, s kým si 
píšete a potom bude správy 
sám označovať ako dôle-
žité. Radi správy mažete 
a neodkladáte? Štandardné 
potiahnutie prsta do stra-
ny v zozname pošty môže 
poštu vymazať a nebude sa 
týmto gestom archivovať. 
Gmail zoskupí súvisiace 
konverzácie do jedné-
ho emailového vlákna. 
Takže máte pokope emaily, 
na ktoré ste odpovedali a aj 
tie, ktoré prišli následne. 
No dobre, a čo keď nebude-
te na emaily môcť odpove-
dať? Nastavte si automa-
tickú odpoveď. Stačí zadať 
dátum od kedy a do kedy 
sa bude posielať, predmet 
a vašu správu. Nezabudnite 
si nastaviť odpovedanie 
len pre vaše kontakty. 
Vyhnete sa odpovedaniu 
pre spamové emaily. Keď 
chcete ešte lepší prehľad vo 
vašich emailoch, odporú-
čame Inbox by Gmail. Tam 
totiž môžete emaily odložiť 
na neskôr a v stanovený 
čas sa vám vrátia späť 
do prijatej pošty.

NINE
Jedna z najlepších aplikácií 
pre správu akéhokoľvek 
emailu. Výhodou je, že 
podporuje nielen klasickú 
poštu, ako firemnú, ale aj 
poštu zo služieb ako Google 
či Outlook.com. Dá sa veľmi 
dobre prispôsobiť na osob-
né aj firemné použitie. Nám 
sa páčilo najmä prostredie, 
ktoré podporuje konver-
začný režim v emailoch 
alebo napríklad zobra-
zovanie hlavných textov. 
Teda napríklad správu bez 
podpisu a že ho niektoré 
firmy majú riadne dlhý, aj 
s právnou informáciou. 
Posúvanie gestom do boku 
funguje aj tu. Je pokročilej-
šie a na jedno potiahnutie 
máte možnosť zvoliť až 
dve akcie, podľa toho, kde 
zastanete s prstom. Ak 
ste niekedy videli emaily 
na iOS, viete, aký užitočný 
spôsob to je. Nepotrebujete 
ani samostatný kalendár, 
nájdete ho v tejto aplikácii. 
A samozrejme, udalosti 
zo všetkých účtov, ktoré 
majú aj kalendár. Navyše 
sú tu aj úlohy a poznámky 
v štýle Google Keep, takže 
o ďalšie dve aplikácie menej 
a všetko na jednom mieste. 
Každý jeden priečinok 
pošty môžete zobraziť 
s inými nastaveniami a poš-
tu filtrovať. Je to absolútna 
špička, no nie je zadarmo. 
Ak ju budete chcieť pou-
žívať, po dvoch týždňoch 
skúšania treba zaplatiť 
14,99 eura.

K-9 MAIL
Máte záplavu emailov 
a len ťažko sa ich budete 
môcť povahou vašej práce 
zbaviť? Táto aplikácia je 
určená vám. Triedi emaily 
do vami nastavených ka-
tegórií, má pokročilé filtre 
nielen na zobrazovanie, 
ale aj na sťahovanie správ 
a mnoho ďalšieho. Koniec 
koncov, tým, čo veľa cestujú 
a teraz aj mimo európske-
ho roamingu, príde vhod 
nastavenie sťahovania 
novej pošty.

K-9 Mail podporuje 
nielen klasické POP3/IMAP 
protokoly aj so synchro-
nizáciou vami vybraných 
adresárov, ale aj špecializo-
vané, napríklad Exchange 
a k tomu aj integráciu PGP 
šifrovania. Silnou stránkou 
je zobrazenie priečinkov 
s vlastnými nastaveniami 
a filtrovanie pošty. Zobra-
zuje poštu zo všetkých 
účtov v jednom zozname 
alebo samostatne. 

STÁLE POUŽÍVATE 

ZÁKLADNÚ APLIKÁCIU 

V SMARTFÓNE?  

JE NAČASE VYSKÚŠAŤ 

NIEČO NOVÉ.

Nine – najlepšia aplikácia 
na emaily. Treba za ňu ale 
zaplatiť
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INBOX BY GMAIL 
PRINÁŠA ÚPLNE 
NOVÝ ZÁŽITOK Z EMAILOV. POZRITE SI, AKO VYZERÁ POŠTA S FAKTÚROU ALEBO 
LETENKOU.

Inbox od Gmailu sa vám 
zapáči a ako jediná zobrazuje 
emaily trochu inak

BLUE MAIL
S touto aplikáciou ste sa už možno 
stretli. Niektorí výrobcovia ju totiž 
inštalujú do svojich smartfónov. 
Možno ste ju neskúšali, no oplatí 
sa ju používať. Zvládne spravovať 
poštu z viacerých emailových účtov. 
Zobrazovanie príloh sa vám bude pá-
čiť a všetko podstatné uvidíte hneď 
navrchu správy. Obrázky v emaile si 
vďaka tomu pozriete aj bez toho, aby 
ste ich museli otvárať na celý displej. 
V aplikácii je kalendár, takže všetko 
je pod jednou strechou.

Triedenie je pošty je tu povýše-
né na nový spôsob, a to na osoby 
a skupiny. Máte spolupracovníkov, 
s ktorými komunikujete najčas-
tejšie? Pridajte si ich do vlastnej 
skupiny a potom budete mať 
lepší prehľad o emailoch, ktoré vám 
prišli. Je na vás, či to bude rodina, 
priatelia na chystanú dovolenku 
alebo pracovní kolegovia. Užitočná 
je tmavá téma, najmä ak vybavujete 
emaily v nočných hodinách, podpora 
zobrazovania emailov v hodinkách 
s Android Wear alebo gestá do boku 
aj v iných aplikáciách. Ideálna aj pre 
tých, ktorí chcú dbať o svoj pokoj 
a nechcú byť rušení notifikáciami. 
Prispôsobiť sa dajú zvuky, vibrova-
nie a nastaviť čas, kedy počas dňa 
nechcete byť rušení.

INBOX BY GMAIL
Fanúšikovia Gmailu majú ešte jednu 
aplikáciu priamo od Googlu. Na ňu 
si treba chvíľu zvykať. Ale naozaj 
len chvíľu a po pár prijatých emai-
loch v nej nájdete výhody. Správy 
zobrazuje trochu inak. Nie nadarmo 
sa jej hovorí inteligentná schránka. 
Emaily v nej vyzerajú krajšie a zo-
brazuje ich náhľad. Keď dostanete 
email s fotografiami, ich náhľady sa 
zobrazia priamo v zozname správ. 
Takto uvidíte aj dokument PDF 
a iné prílohy. Poštu triedi do skupín, 
a tak sa emaily zo sociálnych sietí, 
reklamy, letenky a iné typy pošty 
budú automaticky triediť. Koho by 
to otravovalo, triedenie sa dá vypnúť 
a mať tak všetku poštu v zozname 
pod sebou. Nechajte si na Gmail 
poslať cestovný lístok na vlak alebo 
letenku a pozrite si emaily v tejto 
aplikácii. Zbadáte rozdiel. Inbox by 
mal zobrazovať aj číslo odletovej brá-
ny v prípade leteniek. Nie vždy sa ale 
číslo zobrazovalo alebo aktualizova-
lo, preto je tabuľa na letisku ešte stá-
le najistejšia. Tlačidlo novej správy 
bude obsahovať zoznam troch vami 
najčastejšie kontaktovaných osôb.

Extra vlastnosť je pridávanie 
pripomenutí. Čokoľvek si chcete po-
značiť a pripomenúť, si tu poznačíte 
a pripomienka sa bude zobrazovať 
v zozname s poštou. Pripomenutia 
si môžete nastaviť na konkrétny čas 
alebo na vybranú lokalitu.

OUTLOOK
Veľmi podarená apliká-
cia od Microsoftu, ktorá 
má dve hlavné výhody. 
Integruje v sebe kalendár 
aj kontakty a umožňuje 
odložiť emaily na neskôr. 
V aplikácii fungujú gestá, 
a tak pohybom konkrét-
neho emailu do strany 
vyvoláte patričnú akciu. 
Je na vás, ktorá to bude. 
Potiahnutie do jednej 
strany môže email vyma-
zať, archivovať, označiť 
ako prečítaný alebo 
napríklad označiť prízna-
kom. Je na vás, ktorým 
smerom si nastavíte 
akcie. Užitočné môže byť 
práve aj odloženie emailu 
na neskôr alebo archivo-
vanie emailu. Aplikácia 
sa opýta, dokedy chcete 
email odložiť. Vynikajú-
ce, aby sa neplietli v zo-
zname správ práve teraz 
a zobrazili sa až v čase, 
keď ich budete pravdepo-
dobne potrebovať.

Aplikácia obsahuje 
plnohodnotný kalendár. 
Ten sa automaticky 
nastaví pri zadaní účtu 
či už z Gmailu alebo 
vášho firemného, ak 
v ňom máte aj kalendár. 
Hľadáte nejaký doku-
ment, ktorý vám prišiel 
v správe? Na to je tu 
samostatný zoznam 
všetkých dokumentov, 
ktoré vám prišli poštou. 
Výborná aplikácia aj 
vtedy, keď posielate ema-
ilom pozvánky na uda-
losti, ktoré podporuje 
Microsoft Outlook a iné 
poštové programy.

AQUA MAIL

Všetky emaily v jednej 
aplikácii. Tak si to pred-
stavuje táto aplikácia 
a pridáva funkcie, ktorý-
mi si vás získa. Naprí-
klad podporu Office 365, 
Exchange, ale aj záloho-
vanie do známych clou-
dových služieb. Emaily 
sa dajú formátovať 
presne tak, ako na klasic-
kom počítači. Výhodou 
je napojenie na hodinky 
so systémom Android 
Wear, ale aj manažment 
emailov podľa pripoje-
nia. Aplikácia vám ušetrí 
dáta, keď nie ste pripo-
jení na Wi-Fi. Na ešte 
rýchlejšie vybavovanie 
emailov je tu podpora 
funkcií gestom do boku. 
Je na vás, čo si na jed-
notlivé gestá nastavíte. 
Či už to bude označenie 
emailu hviezdičkou 
alebo archivovanie či 
priamo odstránenie, je 
len na vás.
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HRÁME PLAYSTATION

Tieto technológie sa nazývajú 
PlayLink a PS4 Remote Play. 
Funkciu PlayLink podporuje 

iba niekoľko hier a aby ste ju mohli 
využiť, budete okrem hry pre kon-
zolu PlayStation 4 potrebovať aj 
mobilnú aplikáciu, ktorú si môžete 
stiahnuť do zariadenia so systé-
mom Android alebo iOS zadarmo. 
Jednotlivé aplikácie sú v tomto 
článku predstavené podrobnejšie, 
ich spoločnou črtou je, že prinášajú 
zábavu z hrania hier veľkej skupine 
ľudí. To je ich výhoda – PlayLink 
hry sú ideálne na párty a umožňujú 
hrať hry ľuďom, ktorí sa bežne ne-
hrávajú. Výborné je, že ovládačom 
je smartfón, ktorý si nosí každý so 
sebou, takže netreba kvôli skupi-
novému hraniu kupovať viacero 
PlayStation ovládačov.

Funkcia PS4 Remote Play 
umožňuje vzdialené pripojenie 
k PlayStation 4 pomocou  
smartfónov a tabletov značky 

Sony Xperia. Funkciu Remote 
Play podporujú všetky hry pre 
PlayStation 4, aplikácia je tiež 
zadarmo. Pre optimálny zážitok 
z hrania je však potrebné pripojiť 
k Xperia smartfónu alebo tabletu 
ovládač DualShock 4. Hrať kon-
zolové hry pomocou dotykového 
ovládania je prakticky nemožné.

Hráme PlayStation
cez mobil ROMAN KADLEC

V tomto článku predstavené 
aplikácie vám umožnia prepojiť 
smartfón s konzolou PlayStation 4. 
Tú teraz môžete získať 
k službám v Telekome 
za výhodnú cenu

Hry pre smartfóny sa nemusia 
obmedzovať iba na obrazovku 
telefónu. Vďaka moderným 
technológiám môžete 
telefónom ovládať špičkové  
hry s prepracovanou grafikou, 
ktoré bežia v konzole 
PlayStation a zobrazujú sa 
na veľkej televíznej obrazovke. 
Alebo sa môžete na diaľku 
pripojiť ku konzole PlayStation 4 
u vás doma a hrať najnovšie  
hry aj na cestách. 
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HRÁME PLAYSTATION

 SINGSTAR 
MIC

 
SingStar Mic pre-
mení váš smartfón 
na mikrofón k hre 
SingStar. Samotná 
hra je dostupná pre 
PlayStation 4 zadarmo, 
jednotlivé pesničky si 
však budete musieť 
kupovať. A apliká-
cia SingStar Mic je 
potrebná pomôcka, 
aby ste mohli spievať 
a hra váš výkon mohla 
analyzovať.

Aplikácia umožňuje 
po nainštalovaní pripo- 
jenie k PlayStation 4. 
S konzolou môžete 
naraz spárovať aj viac 
telefónov a spievať 
tak duety či súperiť 
proti sebe, kto lepšie 
zaspieva pesničku. Po 
skončení si môžete 
váš výkon vypočuť 
a hra vás oznámkuje. 
SingStar je najlepšia 
hra svojho druhu a po-
kiaľ hľadáte karaoke, 
odporúčame ju. 

KNOWLEDGE 
IS POWER

 
Ak dávate prednosť ve-
domostným súťažiam, 
aplikácia Knowledge 
is Power premení vašu 
obývačku na televízne 
štúdio. Nebude chýbať 
moderátor a množstvo 
vedomostných otázok. 
Výhodou je, že hra je 
lokalizovaná v češtine, 
takže jej budete rozu-
mieť, aj keď neovládate 
anglický jazyk.

Aplikáciu Knowled-
ge is Power si môžete 
stiahnuť do telefónu. 
Tá bude fungovať ako 
váš ovládací panel, 
pomocou ktorého 
budete voliť svoje 
odpovede. Je výborné, 
že samotná aplikácia 
obsahuje niekoľko otá-
zok, takže rýchly kvíz 
si môžete aktivovať aj 
bez nutnosti pripojiť sa 
s telefónom ku konzole 
PlayStation. 

HIDDEN 
AGENDA

 
Hidden Agenda je hra – 
interaktívny film. Kaž-
dý z hráčov si stiahne 
do telefónu mobilnú 
aplikáciu a pomocou 
nej bude rozhodovať 
o tom, ako sa bude 
ďalej vyvíjať príbeh. 
Hru si teda môžete 
zahrať aj sami, aby ste 
tok príbehu určovali 
iba vy. Alebo v skupine 
kamarátov pred jed-
ným televízorom, len 
v takom prípade treba 
počítať s tým, že sa 
bude dianie v Hidden 
Agenda uberať iným 
smerom, ako by ste 
chceli.

Hra je dostupná 
s českou lokalizáciou, 
čo uľahčuje porozu-
menie príbehu. Jedno 
pozretie filmu trvá pri-
bližne 2 hodiny, avšak 
hru si môžete zahrať 
viackrát a vyskúšať tak 
rozličné rozhodnutia. 

THAT’S 
YOU!

 
Táto hra je koncipo-
vaná ako spoločenská 
zábava, ktorá sa môže 
pomerne rýchlo zvrh-
núť na hádku alebo 
nenávistné pohľady. 
That’s You! totiž gene-
ruje rozličné otázky, na 
ktoré budú jednotliví 
hráči odpovedať a mali 
by úprimne hovoriť 
o tom, kto z aktuál-
nej partie hráčov je 
najhorší kuchár či 
najväčšia padavka. 
Tieto otázky a najmä 
odpovede môžu byť 
niekedy nepríjemné, 
takže hru treba brať 
s humorom a v prvom 
rade sa zabávať. 

Mobilná aplikácia 
umožňuje vytvárať 
nové otázky a posielať 
ich do konzoly a tiež 
ponúka aj rýchly 
režim, ktorý funguje 
samostatne v telefóne 
a obsahuje pár zábav-
ných činností. 

PS4 REMOTE 
PLAY

 
Táto aplikácia je 
dostupná iba pre 
zariadenia Sony Xperia 
a umožňuje na diaľku 
pripojiť smartfón 
či tablet ku konzole 
PlayStation 4. Mobilné 
zariadenie prepojíte 
s konzolou doma cez 
lokálnu Wi-Fi sieť, ale aj 
na diaľku cez internet. 

Remote Play umož-
ňuje hrať PlayStation 
hry na obrazovke 
telefónu či tabletu. Hry 
bežia na vašej domácej 
konzole, ktorá sa na 
diaľku zapne. Obraz sa 
posiela do mobilného 
zariadenia, naspäť pu-
tujú vaše reakcie. V pra-
xi to funguje prekva-
pivo dobre, treba však 
mať kvalitný optický 
internet, ku ktorému je 
doma pripojená konzo-
la a stabilné pripojenie 
pre mobilné zariadenie. 
A odporúčame aj ovlá-
dač DualShock 4.
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CAT QUEST
Hry na hrdinov majú dobre 
známy koncept. Chudobný 
farmár obvykle zachráni svet 
pred veľkým a nebezpečným 
mágom a všetci budú žiť šťast-
ne až do smrti. Cat Quest pri-
náša trochu atypickú zápletku 
– hlavnou hrdinkou je mačka, 
ktorá bude v mačacom svete 
zachraňovať svoju sestru.

Zápletka stranou, hra Cat 
Quest si nás získala rozto-
milou a detailnou kreslenou 
grafikou, ako aj zábavným 
herným systémom, ktorý 
v zjednodušenej forme pri-
náša všetko, čo máme v RPG 
hrách radi. Nechýbajú boje, 
kúzla, získavanie skúseností 
a vylepšovanie mačky a jej 
vybavenia. Výhodou je dobre 
navrhnuté dotykové ovláda-
nie, takže hru si vychutnáte aj 
na smartfóne. Odporúčame.

CAUSALITY
Táto logická hra sa odohráva 
na neznámej planéte, kde 
sa dá manipulovať s časom. 
Pohybom prsta smerom dole 
necháte bežať čas, pohybom 
smerom hore ho vrátite. Vďa-
ka tomu môžete reagovať na 
dianie v hernom svete a zvoliť 
si inú cestu, ak vás napríklad 
zje mimozemské chápadlo.

Viac ako s mimozemš-
ťanmi však budete bojovať 
s logickými hádankami. Po 
úvodnom rozbehu dostanete 
pod svoju kontrolu dvoch 
kozmonautov, ktorých treba 
dopraviť do bezpečia. Neskôr 
sa pridajú aj plošiny, ktoré 
bude potrebné prepínať a hra 
takýmto spôsobom bude ne-
ustále zvyšovať náročnosť.

V Causality sa nachádzajú 
4 svety a celkovo 60 úrovní, 
ktoré je potrebné vyriešiť. Po-
kiaľ pri hraní radi premýšľate, 
táto hra stojí za pozornosť.

MINI METRO 
Ak si chcete vyskúšať, aké ná-
ročné je plánovať trasy metra, 
stiahnite si aplikáciu Mini 
Metro. Tá vám umožní vytvo-
riť svoje vlastné mapy metra 
vo virtuálnych verziách miest 
ako Londýn, Berlín, Paríž či 
New York. Začnete s jednou 
trasou a postupne budete 
svoje metro rozširovať.

Na prvý pohľad ide 
o jednoduchú úlohu, avšak 
pomerne rýchlo zistíte, že 
správne plánovanie metra 
vyžaduje viac, ako len spájať 
zastávky medzi sebou. Budete 
musieť efektívne využívať do-
stupné prostriedky a tiež včas 
identifikovať body, kde dochá-
dza k preplneniu zastávok. 
V opačnom prípade hra skončí 
a môžete začať odznova. 

Mini Metro je v praxi zá-
bavnejšia hra, ako by sa mohlo 
podľa tohto popisu zdať. 
A hoci využíva jednoduchý 
koncept, jej náročnosť sa zvy-
šuje s každou jednou trasou 
metra, ktorú si vytvoríte.

HRY

VYBRALI SME 
PRE VÁS MOBILNÉ 
HRY, KTORÉ NÁS 

V POSLEDNEJ 
DOBE VÝBORNE 

ZABAVILI.

ROMAN KADLEC

MOBILNÉ HRY
PRE VÁŠ SMARTFÓN
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TEKKEN
Na smartfóny zavítala legendárna 
bojová séria TEKKEN, avšak jej 
mobilná verzia vám nevráti spomien-
ky na hry z dôb prvých generácií 
konzoly PlayStation. Mobilný 
TEKKEN je presne taký, ako ostatné 

bojovky na smartfónoch. Ponúka 
nenáročnú hrateľnosť, pekné vizuály 
a veľký dôraz na získavanie (kupo-
vanie) truhličiek, z ktorých získavate 
všemožné predmety.

TEKKEN na smartfóny poteší gra-
fickým spracovaním aj známymi bo-
jovníkmi. Nečakajte však hrateľnosť 
na úrovni konzolových hier. V prípade 
mobilnej verzie to bude skôr o tom, že 
si hru z času na čas spustíte, poťukáte 
na displej počas niekoľkých bojov 
a necháte vašich bojovníkov odpočí-
vať, aby sa uzdravili. Na krátke cesty 
autobusom ide o dobrý spôsob, ako 
zabiť čas, avšak niektorí z vás budú 
z tejto verzie sklamaní. 

THE TOWER 
ASSASSIN‘S CREED

The Tower je v základe veľmi jed-
noduchá hra, ktorú budete ovládať 
ťukaním na displej telefónu jedným 
prstom. Vašou úlohou bude stavať 
veže, čo v praxi znamená, že si budete 
musieť správne načasovať ťuknutie na 
obrazovku zariadenia. Výstavba totiž 
funguje takým spôsobom, že sa zľava 
doprava pohybuje jedna časť veže a tá 
sa umiestni na zvyšok stavby, keď 
sa dotknete displeja. Princíp spočíva 
v tom, aby ste na seba postavili čo naj-
viac častí veže a čo najlepšie. Ak si totiž 
zle načasujete ťuknutie na displej, časť 
aktuálneho kameňa odpadne a veža sa 
výrazne stenčí.

The Tower nemá v podstate nič 
spoločné so sériou Assassin‘s Creed. 
Jej koncept však vhodne koreš-
ponduje so šplhaním sa assassinov 
a aj vašu stavbu veže bude dopĺňať 
animácia šplhajúceho sa Altaira. 
Fanúšikovia hernej série si môžu 
priamo v hre odomknúť aj ďalšie 
známe postavy z Assassin‘s Creed. 
Hra je dostupná zadarmo a keď vás 
bude baviť, môžete zvážiť odstráne-
nie reklám za malý poplatok.

WHISPERING 
WILLOWS 

Ak máte radi adventúry, máme pre 
vás výborný tip. Whispering Willows 
je nezávislá adventúra, ktorá poteší 
vizuálnym spracovaním, nádychom 
hororu, inteligentným dizajnom 
a hrateľnosťou, ktorú si užijete aj na 
smartfóne.

V hre budete riešiť logické hádan-
ky a to aj za pomoci astrálnej bytosti. 
Tento duch, ktorý je ukrytý v amule-
te, dáva hre ďalšiu hĺbku a umožňuje 
skúmať svet aj v ďalšej dimenzii. 
Nečakajte žiadne akčné scény, avšak 
astrálny svet originálne rozširuje 
zápletku a ponúka extra informácie 
o hernom svete.

Hlavná silná stránka hry však 
spočíva v tom, že hier tohto typu je 
dnes už málo a Whispering Willows 
patrí medzi skryté klenoty. Zaslúži si 
pozornosť. 

HRY
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APLIKÁCIA SA 
NEDÁ  
SPUSTIŤ

Používate Facebook alebo 
Facebook Pages Manager, či 
napríklad prehliadač Firefox 
a jedného dňa sa odmietol 
spustiť? Niekedy sa aplikácie 
ľudovo povedané „zamotajú“ 
a treba im pomôcť. Náš tip 
vám ušetrí starosti a dáta 
u operátora, pretože nemusíte 
aplikáciu zo smartfónu úplne 
odinštalovať. Stačí vymazať 
všetky údaje, ktoré obsahova-
la navyše.

V časti Nastavenia – 
Aplikácie, nájdete všetky 
nainštalované a stiahnuté 
aplikácie. V tomto zozname 
treba ťuknúť na tú, ktorá 
vám robí nejaké ťažkosti. 
Na ďalšej obrazovke nájdete 
možnosť vypnutia alebo 
odinštalovania aplikácie. Ani 
jedno nepotrebujeme a nás 
v tomto prípade viac zaujíma 
položka Úložisko a jeho voľ-
ba Vymazať údaje. Stlačením 

tohto tlačidla bude aplikácia 
ako nová. To ale znamená, že 
sa do nej pri prvom spuste-
ní budete musieť prihlásiť 
znova.

Upozorňujeme: Odstráne-
ním dát prídete o všetko, čo 
ste v aplikácii uložili. Samo-
zrejme, týmto si nevymažete 
profil na Facebooku, ale 
napríklad prídete o všetky 
SMS správy, ak sa tento 
postup rozhodnete urobiť na 
aplikácii Správy.

Tip navyše: Odmieta inter-
netový prehliadač otvárať 
webové stránky po tom, čo 
ste ho aktualizovali? Využite 
tento tip, ktorý z novej verzie 
spraví čerstvo nainštalovaný 
prehliadač bez zvyškov z tej 
minulej. Potom už sa budú 
internetové stránky načítať 
bez najmenších problémov.

PORADŇA
Tipy pre váš smartfón

TIP TIP
TIPOV, AKO NAPLNO 
VYUŽIŤ SMARTFÓN, 

NIKDY NIE JE 
DOSŤ. V TOMTO 
VYDANÍ TEDA 

OPÄŤ PRINÁŠAME 
UŽITOČNÉ TIPY, 

PERLIČKY, FINESY 
ALEBO SPÔSOBY, 

AKO ZLEPŠIŤ 
POUŽÍVANIE VÁŠHO 

SMARTFÓNU. 
NA SVOJE SI 

PRÍDU ÚPLNÍ 
ZAČIATOČNÍCI 
AJ POKROČILÍ. 

A MOŽNO AJ TÍ, 
KTORÍ SI MYSLELI, 

ŽE SMARTFÓN 
POZNAJÚ AKO 

SVOJE TOPÁNKY.

Takto 
vymažete 
všetky 
údaje 
v aplikácii 
a netreba 
ju odinšta-
lovať

ČO VŠETKO  
ROBIA APLIKÁCIE

Náš druhý technicky zameranejší 
tip je určený na ochranu vášho súk-
romia. Aplikácie si niekedy robia, čo 
chcú alebo len to, čo im dovolíme. 
Android od verzie 6.0 prikazuje 
aplikáciám žiadať od používateľa 
prístup k systémovým oblastiam. 
Preto sa stretnete s tým, že apliká-
cia pred prvým použitím nejakej 
funkcie pýta povolenie na prístup 
k úložnému priestoru smartfónu. 
Ako zistiť, čo všetko aplikácie môžu 
a nemôžu? Chceli by ste vypnúť po-
volenie na sledovanie vašej polohy 
na Facebooku?

Ako na to: V časti Nastavenia – 
Aplikácie – Oprávnenia ( je treba 
vybrať vami žiadanú aplikáciu) sa 
dozviete, čo všetko môže aplikácia 
robiť. Vďaka tomu môžete povo-
liť, aby mala napríklad aplikácia 
Facebook prístup k fotoaparátu, 
ale nemohla zamerať vašu polohu. 
Dobrý tip pre tých, ktorí píšu prí-
spevky na Facebooku a nechcú, aby 
tam bola ich poloha. Najmä v čase, 
keď na danom mieste nemali tak 
celkom byť. 😊 

K tomuto všetkému môže mať 
Facebook prístup, ak mu to povolíte

MICHAL REITER
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PORADŇA

KAM  
UKLADÁTE 
SVOJE  
KONTAKTY?

Používate pamäť smartfónu 
alebo si ukladáte kontakty do 
služby Kontakty Google? Ne-
viete? Poradíme vám, ako ich 
ukladať do cloudu. Vyhnete sa 
tak nepríjemnostiam, keď sa 
pokazí telefón alebo ho budete 
chcieť vymeniť za iný model. 
Kontakty z telefónu sa totiž 
nie celkom jednoducho dajú 
presunúť do druhého.

Kto má smartfón s tzv. 
čistým Androidom zistí 
nasledovné údaje v aplikácii 
Kontakty a časti Nastave-
nia. Prvá položka, ktorá nás 
zaujíma, je Predvolený účet 
pre nové kontakty. Tu si na-
stavíte, ktorý z účtov budete 
štandardne používať, keď 
pridáte nový kontakt. Treba 
zvoliť Google, ak nemáte 
napríklad pracovný smartfón 
a zamestnávateľ nevyžaduje 
iné nastavenia.

Tu nájdete aj položky 
Importovať a Exportovať. 
Takto sa dajú kontakty zdieľať 
napríklad na Google Drive. 
Odtiaľto ich potom importuje-
te v novom smartfóne.

Tip navyše: Výrobcovia  
smartfónov majú špecializova-
né aplikácie na prenos kontak-
tov, SMS, obrázkov a ďalších 
údajov medzi smartfónmi. 
Hľadajte aplikácie ako  
napríklad Xperia Transfer  
Mobile či Smart Switch Mobile.

UŽ ŽIADNE 
STRATENÉ  
FOTOGRAFIE

Niečo ste odfotili, no v galérii 
smartfónu obrázok nemôžete 
nájsť? Nepríjemné nielen pri 
rodinných oslavách, ale aj 
tlačivách, oznamoch, skrátka 
hocičom, čo ste potrebovali mať 
odfotené. Jedným z najlepších 
spôsobov je používať aplikáciu 
Google Fotky alebo Dropbox. 
Obe majú nastavenia, aby 
každý odfotený obrázok poslali 
na váš účet na Googli alebo na 
Dropboxe. Možno ste si nasta-
venia nedopatrením vypli. Tu 
je spôsob, ako znova posielanie 
fotiek do vášho internetového 
konta aktivovať.

Google Fotky – Nastavenia – 
Zálohovanie a synchronizácia

Dropbox – Settings – Turn on 
camera uploads

Nebojte sa, aplikácie počkajú 
na Wi-Fi sieť, až potom budú 
prenášať vaše fotografie.

VIAC APLIKÁCIÍ 
NA JEDNEJ  
OBRAZOVKE

Android 7 s prívlastkom Nou-
gat pridal možnosť používať 
aplikácie na polovici obrazov-
ky. Pre smartfóny to možno 
až také terno nebude, no pre 
tablety je to šikovný režim. 
Znamená to, že dve aplikácie 
zobrazíte naraz, na jednej ob-
razovke. Tento režim je výbor-
ný napríklad, keď potrebujete 
zobraziť informácie z emailu 
alebo internetového prehlia-
dača a s niekým telefonovať. 
Príkladov môže byť viac, a tak 
môžete mať zobrazenú apli-
káciu na poznámky a zároveň 
Messenger na druhej polovici 
obrazovky.

Režim rozdelenej obrazovky 
zapnete cez menu spustených 
aplikácií. To je zobrazenie, 
ktoré na väčšine smartfónov 
aktivujete tlačidlom štvor-
čeka. Na väčšine smartfónov 
sa zobrazia karty aplikácií, 
v ktorých sa dá vertikálne 
rolovať. Na každej karte bude 
tlačidlo s ikonou dvoch obdĺž-
nikov. Stlačte ho na aplikácii, 
ktorú chcete umiestniť hore. 
Následne zo spodnej časti 
obrazovky vyberte aplikáciu, 
ktorá sa má zobraziť v spodnej 
časti displeja.

TIP TIP

?
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.



Exportovanie kontaktov 
na smartfóne s čistým 
Androidom

Takéto možnosti exportu 
a importu kontaktov majú 
smartfóny Samsung

TIP

Dve okná 
na jednej 
obrazovke? 
Žiadny problém
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ZAČÍNAME  
SO SMARTFÓNOM

PLÁNUJEME 
DOVOLENKU A VÝLETY

OPLATÍ SA POISTIŤ 
SI TELEFÓN?

ČO DOKÁŽE 
FOŤÁK  

V TELEFÓNE

NÁJDETE  V PREDAJNIACH SLOVAK TELEKOMU POČAS MARCA
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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 blÍzkycha my obdarujeme vÁsDarujte 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

Zostaňte v dotyku
s technológiami
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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

Digitálny svet na dotyk

STABILIZÁTORY PRE SMARTFÓNY MICROSOFT SURFACE PRO V TESTE       ◊

Inteligentné 
hodinky pre 
zdravší život  

 STR. 48

ThinkPad 
oslavuje 
25 rokov 
inovácií 

 STR. 10

Internetovú 
reklamu čaká 
nutná zmena 

 STR. 34

Tech

Hard

Najlepšie 
aplikácie 
zadarmo

 STR. 100

Tech

Hard
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VYHRAJ
herný notebook 

OMEN 17 od HP

Str. 66

ASUS
 ZENFONE 4

DUEL SKUTOČNE BEZDRÔTOVÝCH SLÚCHADIEL

SAMSUNG VS. SONY    STR. 72

ASUS
 ZENFONE 4

ŠPIČKOVÝ 
FOTOAPARÁT 
V DIZAJNOVOM 
TELE

STR. 61

12

DUEL SKUTOČNE BEZDRÔTOVÝCH SLÚCHADIELDUEL SKUTOČNE BEZDRÔTOVÝCH SLÚCHADIELDUEL SKUTOČNE BEZDRÔTOVÝCH SLÚCHADIEL
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BUDÚCNOSŤ 
V PRIAMOM 
PRENOSE PRENOSE 

Digitálny svet na dotyk

ŠPORTOVÉ HODINKY S KLASICKÝM DIZAJNOM 

VYUŽITE MAPY GOOGLE NAPLNO      ◊

Je kryptomena 

iba nafúknutá 

bublina?
 STR. 40

Čo skrývajú 
kamery 
v smartfónoch 

 STR. 28

Aký bude rok 

2018 v IT?
 STR. 24

Tech

Tech

Smartfóny 

s extra dobrou 

cenovkou
 STR. 64

Tech

Hard
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VYHRAJ

Vreckovú tlačiareň 

HP Sprocket

Str. 2

VÝSTAVA CES 

V LAS VEGAS
STR. 10

MULTIMEDIÁLNE REPRODUKTORY 

S EXTRA DOBRÝM ZVUKOM     STR. 50MULTIMEDIÁLNE REPRODUKTORY 
  STR. 50

S KLASICKÝM DIZAJNOM 

1-2
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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

Mobile Benchmark
SLOVAKIA
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