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Celkom nová kategória TV

Najširšia podpora HDR na trhu

Exkluzívny zvuk Dolby Atmos®

Zlepšenie obrazu vďaka výkonu procesora:

Samosvietiace OLED pixely

Inteligentný procesor

CRTRT LCDCDD
LED

UHD / SUPER UHD / QLEDD / QQLLEEDD
OLEDOLED

Najlepší televízor všetkých čias

Dokonalá čierna, dokonalé farby

Inteligentné procesory α9 a α7

4K Cinema HDR

Dokonalé pozorovacie uhly

Zvuk Dolby Atmos®

Najtenšie obrazovky na trhu

Ploché televízory, tak ako ich poznáme dnes, vstúpili na trh zhruba 
v polovici poslednej dekády minulého storočia. Rýchlo nahradili vtedajšie 
rozmerné a ťažké „krabice“ prijímačov s vákuovými obrazovkami. Jednou 
z výhod plochých televízorov je od počiatku ich existencie – okrem tenkého 
vyhotovenia, umožňujúceho zavesiť televízor na stenu ako obraz – aj 
možnosť veľkej zobrazovacej plochy. Najnovším pokrokom sú OLED TV, 
ktoré nevyžadujú žiadne pridané podsvietenie a výrazne posunuli kvalitu 
obrazu.

V modelovom roku 2018 sú LG OLED TV osadené špeciálne vyvinutým 
inteligentným procesorom s označením α9. Vďaka 35% nárastu vo 
výpočtovom a grackom výkone a celom rade technologických inovácií 
prináša až neuveriteľne kvalitný obraz, a to ako v špičkovom 4K obraze 
s podporou technológie HDR, tak aj v štandardnom TV vysielaní. Napríklad 
funkcia čistenia obrazového šumu v štyroch krokoch (bežné sú kroky len 
dva) dosiahne nádherne čistý obraz s minimom obrazového zrna a plynulými 
prechodmi v jemných farebných gradáciách.

OLED (Organic Light Emitting Diodes) je technológia, kedy každý jednotlivý 
pixel na obrazovke je samostatným a celkom nezávislým zdrojom svetla. Vďaka 
tomu je možné dosiahnuť vynikajúci kontrast s dokonalou čiernou farbou – 
príslušné obrazové body skrátka zhasnú. Okrem úžasnej hĺbky obrazu a širokej 
škály farieb (dokážu zobraziť až miliardu farebných odtieňov), dominujú OLED 
TV tiež tenkým dizajnom, ktorý je pre bežné LCD/LED televízory kvôli vrstvám 
podsvietenia nedosiahnuteľný.

HDR10 Pro HLG Pro HDR Effect

VS

1

2

3

Viac vrstiev Menej vrstiev

LG OLED TVQLED a ďalšie LCD TV

Potrebujú podsvietenie

Potrebujú tekuté kryštály

Komplikovaná štruktúra

Samosvietiace pixely

Žiadne tekuté kryštály

Jednoduchá štruktúra

LG OLED TV plne podporujú takmer všetky existujúce štandardy HDR 
(vysokého dynamického rozsahu), teda: HDR 10 Pro, Advanced HDR by 
Technicolor, HLG Pro a najpokročilejší formát Dolby Vision™ (pracuje 
s dynamickými metadátami upravujúcimi jas obrazu až 24krát za sekundu 
a patrí mezi odporúčané štandardy pre Ultra HD Blu-ray disky). Súhrnné 
označenie 4K Cinema HDR tak garantuje plnohodnotné využitie televízora aj 
v budúcnosti.

LG OLED TV a LG SUPER UHD TV sú ako jediné televízory na trhu osadené 
zvukom Dolby Atmos®. Zažite, ako sa vaša obývačka naplní 360° priestorovým 
zvukom, ktorý dotvára skutočne dokonalý lmový zážitok.

Redukcia obrazového šumu v štyroch krokoch

Realistická presnosť farieb

Zlepšenie hĺbky objektov

Vylepšenie ostrosti podľa frekvencie obrazu

Podpora technológie HFR (podpora obsahu 
s frekvenciou až 100 snímok za sekundu)



začiatku apríla som sa bol v Madri-
de pozrieť na dom, ktorý postavila 
spoločnosť LG ako svoj prestížny 

showroom. Nachádza sa v luxusnej štvrti La 
Moraleja, asi 14 km od centra Madridu a žijú 
tu rôzne celebrity. Pred časom aj sám Julio 
Iglesias. Okolie tvoria golfové ihriská a obrov-
ské parky, vstup do tejto časti je kontrolovaný. 
Niečo ako Beverly Hills v Los Angeles. 

Ešte pred návštevou tohto domu sme 
v Madride navštívili futbalový zápas na šta-
dióne Wanda Metropolitano, kde hrá Atlético 
de Madrid. Tu má LG umiestnených viac ako 
1000 televízorov a ďalších zariadení – napr. 
OLED svetlá začínajú byť celkom obľúbené. Nie 
som síce nejaký vyznávač sledovania futbalu, 
ale technické vybavenie štadióna sa mi páčilo. 
Vráťme sa však zo štadióna späť do showroo-
mu menom LG Home. 

LG tu plánuje víziu, v ktorej sú všetky za-
riadenia v domácnosti vzájomne prepojené 
a spolupracujú. Len čo práčka doperie, pošle 
vám signál na mobil, 
aby ste k nej prišli 
a premiestnili bielizeň 
do sušičky, ktorá 
už čaká zahriata na 
svoju prácu. Ide to 
ešte ďalej – ak chytíte 
do ruky ručný vysávač 
vo veľkej obývačke 
a začnete vysávať, 
ozve sa vám robotic-
ký vysávač, že aj on 
je v miestnosti a veľmi rád vám vzhľadom na 
veľkú plochu na vysávanie s prácou pomôže. 

Ak sa však na veci pozriete z hľadiska toho, 
kto sa v domácnosti naozaj stará o čistotu 

šiat, asi by to chcelo len jedno univerzálne 
zariadenie, čo by urobilo všetko – teda veci by 
sa vyprali, vysušili a tiež aj vyžehlili. A to všetko 
bez zásahu ľudskej ruky. Vysávať zatiaľ nemusí. 
Viem, že väčšina mužov to vyrieši tak, že sa 
oženia a potom je to obyčajne komplet, ale keď 
hovoríme o domácom pomocníkovi, tak toto 
by bolo niečo, čo by naozaj urobilo dieru do 
sveta. Všimol som si, že hlavne žehlenie košieľ 
je úloha, ktorú nemá rád nikto. LG má na to 
zariadenie Styler, pričom jeho prvú generáciu 
sme mali v redakcii. Vtedy to bolo skôr také 
kozmetické žehlenie a len dúfam, že nová 
generácia priniesla väčší efekt.

Osobne sa mi v LG dome veľmi páčila domáca 
vinárnička, ktorá vám navrhne, aké víno sa hodí 
ku konkrétnemu jedlu. Vyberá pritom z tých 
fľašiek, ktoré máte uložené vo vnútri. Udržuje 
teplotu odlišnú pre červené a biele víno a stráži 
to, aby ste sa pri ukladaní vína 
nepomýlili. Riadi sa pritom 
rozpoznaním nálepky na víne. 
Samozrejme, musíte si kupovať 
z databázy vín, ktoré pozná. 

A vyskúšal som si, ako sa 
dá cez rozpoznanie hlasu cez 
televízor nastavovať farba 
osvetlenia pripojených svetiel. 
Tento príklad používa viacero 
výrobcov televízorov, ktorí 
zabudovali Google Assistant či 
Amazon Alexa do svojich televí-
zorov. Rovnako je veľmi obľúbe-
né pýtať sa takýchto televízorov 
na počasie na vybranom mieste sveta s tým, 
či nám TV odporučí zobrať si so sebou dáždnik 
alebo teplý kabát. Sú to také názorné ukážkové 
príklady, v praxi asi len zriedkavo použiteľné. 
Mohlo by to byť dobré pre človeka, ktorý žije sám 
a chce sa s niekým porozprávať alebo je lenivý 
vstať od televízora a zmeniť svetlo. 

Oveľa užitočnejší je prípad, keď si chcete 
vyhľadať informácie 
o nejakom hercovi 
a potom si zobraziť 
filmy, v ktorých hrá. 
Ja som si to vyskúšal 
s Rowanom Atkinso-
nom, ktorého u nás 
poznáme ako Mr. Be-
ana. Google Assistant 
naozaj po vyslovení 
jeho mena do mik-
rofónu v diaľkovom 

ovládači zobrazil o ňom informácie a hneď mi 
ponúkol na požičanie filmy s ním. Vybral som 
si Johnny English Strikes Again a za to chcel 
Google odo mňa 5,99 eura (len v HD kvalite na 

4K TV). Slušne som mu poďakoval ...
Google Asisstant zatiaľ nevie po slovensky 

ani česky, ale skúšal som ho mojou angličtinou 
s vyhľadaním herca Maroša Kramára. Vyslovo-
val som to rôzne asi 10 minút, ale dostal som 
sa len k neznámym hercom z Ázie. Pri hľadaní 
cez textovo zadané meno ho však Google 
našiel a aj pár filmov s ním. Vyskúšal som 
následne vyhľadať informácie o bryndzových 
haluškách a konštatujem, že som sa s týmto 
asistentom dobre zabavil. Síce vôbec nenašiel 
to, čo som hľadal, ale bolo úsmevné sledovať, 
ako tento americký pomocník neúspešne boju-
je so slovenskými výrazmi. 

Po chvíli prišla za mnou naša sprievodkyňa 
a povedala mi, že všetci z našej skupiny už 
sedia v autobuse a netrpezlivo sa čaká len na 
mňa. Takže test Google Asisstant so skutočne 
írečitými názvami našich miest či jedál si ne-

chám až na našu redakciu. Televízor už smeruje 
k nám. 

Ešte pár informácií o cestovaní – počas 
náhlenia sa za informáciami som v LG Home 
prišiel o statív, ktorý ale organizátori neskôr 
našli a je na ceste ku mne. Hurá, mám ho veľmi 
rád. Keďže si zbieram body na letoch patriacich 
do skupiny Lufthansa, cestoval som s pre-
stupom tam cez Zürich a späť cez Frankfurt. 
Konštatujem, že Zürich je drahé mesto v drahej 
krajine, ideálne je si na letisku nekúpiť nič. 
Nočný let z Frankfurtu do Viedne meškal ho-
dinu, čo znamenalo, že som nestihol posledný 
polnočný odchod autobusu u mňa obľúbenej 
spoločnosti Slovak Lines a musel som riešiť 
oveľa náročnejšiu alternatívu. Ale to už tak býva 
s mojím cestovaním, veď to poznáte. Podstat-
né je, že som sa opäť zdravý vrátil domov. Síce 
nadránom, ale predsa. 

TAKTO SME SKÚŠALI GOOGLE ASISSTANT

Google Asisstant a jeho (ne)slovenčina

Prajem vám príjemné čítanie aprílového 
vydania TOUCHIT

NA

ŠTADIÓN, NA KTOROM NÁJDETE NAJMODERNEJŠIU ELEKTRONIKU
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03) KNIHA: PHOTOSHOP –
PRÍKLADY Z PRAXE  

A P RÍL O VÁ
SÚ ŤA Ž
V aprílovej súťaži hráme o zaujímavé ceny. 
Stačí, ak odpoviete na súťažnú otázku a 
zaradíme vás do žrebovania. Súťaž sme 
pripravili v spolupráci so spoločnosťami 
Amazon, Bontonfi lm a Zoner.

03

Ako sa vám páči
TOUCHIT?

Zaujíma nás, ako sa vám páči náš časopis. Napíšte nám 
všetky vaše pocity a dojmy. Zaujíma nás každý názor, 
pripomienka a nápad. Nebojte sa byť kritickí, aj vďaka 
tomu môžeme časopis urobiť ešte lepším a krajším, 
pretože ho robíme pre vás. 
Vaše hodnotenie nám zanechajte
na www.touchit.sk/hodnotenie alebo pošlite 
e-mailom na redakcia@touchit.sk s predmetom 
správy „Hodnotenie 4/2019“  
Troch z vás odmeníme skvelými cenami.

1.CENA
LOGITECH H390  

3.CENA
BEZDRÔTOVÁ USB 
NABÍJAČKA     
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Výhercovia z vydania január-február:
Fujifi lm instax mini 70: Erika P. Bratislava;
slúchadlá Audio-technica ATH-SR30BT: Margita C., Čadca;
Alcatel POP4: Jaroslav K. Bratislava;
DVD: Loganovi parťáci: Daniel V., Zlaté Moravce;
Trust Outdoor Speaker: Adam H., Bardejov;
DVD: Profesor Marston a Wonder Woman: Zdenek R., Bratislava;
držiak mobilu do auta Hama: Katarína B., Rudná;
Alcatel A7: Marián B., Brezno

*Podrobné pravidlá súťaží nájdete
na www.touchit.sk/sutaze pri každej konkrétnej súťaži.

2.CENA
DVD: SUPERFLY 

01) AMAZON KINDLE TOUCH

02) DVD: GOTTI 
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Súťažná otázka
Ako sa volá čistička vzduchu, 
o ktorej píšeme v tomto vydaní 
TOUCHIT?

Do súťaže sa zapojte na stránke 
www.touchit.sk/sutaz

Vyriešte aj našu TOUCHIT krížovku 
a vyhrajte. Viac na str. 104

KRÍŽOVKA

  104

VYHRAJTE ELEKTROBICYKEL
Viac na str. XX

str.

  xxstr.Vyriešte aj našu TOUCHIT krížovku 
a vyhrajte. Viac na str. 104

KRÍŽOVKA

104

01

2 APRÍL 2019



Výhercovia z vydania január-február:
Fujifi lm instax mini 70: Erika P. Bratislava;
slúchadlá Audio-technica ATH-SR30BT: Margita C., Čadca;
Alcatel POP4: Jaroslav K. Bratislava;
DVD: Loganovi parťáci: Daniel V., Zlaté Moravce;
Trust Outdoor Speaker: Adam H., Bardejov;
DVD: Profesor Marston a Wonder Woman: Zdenek R., Bratislava;
držiak mobilu do auta Hama: Katarína B., Rudná;
Alcatel A7: Marián B., Brezno

TESTED BY THE EXPERTS ■ WWW.EISA.EU

CELEBRATING
THE YEAR’S

BEST PRODUCTS

GLOBAL AWARDS 2018-19
ocenené produkty nájdete na www.eisa.eu 

210-297_EISA_AD_2018_Post-awards.indd   1 30/07/2018   17:00

EISA (Expert Imaging and Sound Association) je unikátna asociácia združujúca 55 medzinárodných maga-
zínov a webov z 27 krajín, ktoré sa špecializujú na všetky aspekty spotrebnej elektroniky,

od mobilných zariadení, domácich kín a audia, fotogra�ckej techniky, hi-� až po elektroniku v autách.
EISA je teraz skutočne medzinárodná s členmi v Austrálii, Indii, Kanade, východnej Ázii, USA a stále rastie. 

Ocenenia EISA a o�ciálne logo EISA je značkou toho najlepšieho spomedzi technológií.
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Prehľad

Starlink a jeho celosvetová 
internetová vízia  

práve začína
Elon Musk začal budovať vesmírny internet. Jeho cieľom je internetom pokryť 

celú planétu. V tomto článku vysvetľujeme, ako bude systém fungovať, z čoho sa 
bude skladať a ako ho budeme môcť používať.

28

39
   Prehľad

Čistejší vzduch v kancelárii  
aj vďaka technológiám
Jar je doba, kedy alergici prežívajú doslova peklo. Vzduch v kancelárii alebo 
doma však účinne vyčistí Roger od firmy Stadler Form. Testovali sme ho dl-
hodobo a prinášame praktické skúsenosti s ním. Kvalitu vyčisteného vzduchu 
sme pritom merali špeciálnym telefónom. 

8
Reportáž

Ako sa býva v dome
budúcnosti
V špeciálnom LG Home v Madride sme otvárali oči nad tým, ako môžu jednot-
livé zariadenia v dome navzájom komunikovať. A k tomu aj ovládanie zariadení 
pomocou hlasových povelov. Pozrite si najnovšie zariadenia od LG. 
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Cloudové hranie   
Je budúcnosť hrania v oblakoch?

Pojem cloudové hranie sa začína skloňovať čoraz častejšie. Aká je budúcnosť 
takéhoto hrania cez internet a prežijú herné počítače či konzoly alebo ich 
úlohu prevezme obyčajné zariadenie a výkonný server? V tomto vydaní sa 
hrám venujeme podrobnejšie. 

Prehľad 

Mobilné aplikácie
ktoré vás dostanú do formy 

Je už takmer leto, a to je pre mnohých ideálny dôvod na oprášenie svojich no-
voročných predsavzatí. Pokiaľ chcete cvičiť aj vy a neviete, ako začať, pomôžu 

vám mobilné aplikácie. Mnohé z nich sú navrhnuté tak, aby ste mohli cvičiť 
doma, stačí mať iba chvíľu čas a chuť.
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Jarné novinky
zo sveta smartfónov
Notebooky v rôznych sériách majú zavedený dizajn a filozofiu výbavy. Výrobcovia 
inovujú čipové súpravy, čo je logické. K tomu sa snažia priniesť inováciu niečoho, 
čo je vidno ihneď – najčastejšie displeja. Tzv. bezrámčekový dizajn je už naozaj tu, 
rovnako aj netradičné farebné varianty. V našom teste nájdete všetko. 

Tips

Apps

Téma
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SSD disk za neprekonateľnú cenu
Samsung má v ponuke supervýkonné disky, no za tie si nechá aj poriadne zaplatiť. 
Disk Samsung SSD 860 QVO s kapacitou 1 TB je určený ako náhrada otáčkového 
disku. Používa 4-bitovú MLC NAND štruktúru. Znamená to, že do jednej bunky natla-
čí viac informácií a túto verziu disku si môžete kúpiť s kapacitou až 4 TB v štan-
dardnom formáte 2,5“. Z pohľadu priestoru sa dá ísť ešte na dvojnásobnú kapacitu. 
Výrobca uvádza rýchlosť disku na úrovni 550 MB/s pri čítaní a 520 MB/s pre zápis.
Toto sú hodnoty, ktoré sa dajú výnimočne dosiahnuť, spravidla však nie. S diskom 
sme namerali stabilné hodnoty v rozsahu 270 - 303 MB/s pri zápise. Čítanie bolo 
rýchlejšie spravidla o 60 MB/s. Toto sú údaje, ktoré získate pri kontinuálnom dáto-
vom prenose stoviek megabajtov dát. Pri údajoch rádovo MB veľkosti spadnete na 
jednotky až desiatky megabajtov. Ocenili sme, že aj v tejto povedzme najlacnejšej 
cenovej skupine je stále výbava softvéru Samsungu Magician. Budete mať infor-
mácie o zdravotnom stave disku a možnosť využiť optimalizačné možnosti. Disk je 
dostupný za takú dobrú cenu, že prakticky ani nemá zmysel, aby ho výrobca dodával 
v nižšej ako 1 TB verzii.

02
Puzdro na SSD disk M.2
SSD disky vo formáte M.2 sú už dnes bežnou realitou. Sú malé, spoľahlivé a ich 
kapacita rastie. Ceny príliš neklesajú, ale za rovnaké peniaze si môžete kúpiť 
väčšiu kapacitu. A tak vznikla myšlienka, tieto disky využiť a aj šikovný USB disk 
s ohromujúcou kapacitou a rýchlosťou. Lindy adaptér USB 3.1 na M.2 je presne 
vec, ktorú na to potrebujete. Súčasťou dodávky  je samotná elektronika adap-
téra, ďalej hliníkové puzdro, jeho predná časť, tri skrutky a malý skrutkovač. 
Z takéhoto adaptéra potom vytvoríte svoj vysnívaný USB disk, ktorý môžete 
pokojne nosiť vo vrecku a zmestí sa naň niekoľko stoviek fi lmov. Maximálna 
prenosová rýchlosť je 6 Gbit/s, čo je poriadne veľa a súčasťou dodávky je aj 
prepojovací USB kábel s USB-C rozhraním. Vyhotovenie je precízne a je jasné, 
že pokiaľ disk nestratíte, bude roky slúžiť.  Na pripojenie s modernými operač-
nými systémami nepotrebujete žiadny ovládač, všetko je už súčasťou OS. 

C E N A :  1 3 9  € Z A P O Ž I Č A L :  S A M S U N G
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01Inteligentné hodinky, ktoré zaujmú dizajnom a 
výdržou
Huawei vylepšil svoje hodinky Watch GT a na trh uviedol dve nové edície. Edícia Active 
ponúka 46 mm ciferník s dotykovým 1,39-palcovým AMOLED HD displejom a rozlíšením 
454 x 454 pixelov. Táto verzia hodiniek vydrží na jedno nabitie fungovať až dva týždne 
pri plnohodnotnom používaní s neustálym meraním tepu a kvality spánku. Verzia 
Elegant má 42 mm ciferník s AMOLED HD displejom o veľkosti 1,2 palca a s rozlíšením 
390 x 390 pixelov. Tento model ponúka týždňovú výdrž pri plnohodnotnom používaní a 
vďaka menšiemu ciferníku je vhodný pre ženy alebo používateľov s menšími rukami.
V redakcii testujeme verziu Huawei Watch GT Active v oranžovej verzii a konštatujeme, 
že sú to skutočne nádherné hodinky. Subjektívne sa nám páčia viac ako pôvodné Watch 
GT a z hľadiska dizajnu spracovania sa môžu porovnávať s najkrajšími inteligentnými 
hodinkami na trhu.
Čo sa funkcií týka, Watch GT Active neprinášajú žiadne novinky a z hľadiska softvéru a 
hardvérovej výbavy sú totožné s pôvodnými Watch GT. Ak vás zaujímajú podrobnosti, 
recenziu na pôvodné Huawei Watch GT nájdete na našom webe touchit.sk.

C E N A :  2 2 9  € Z A P O Ž I Č A L :  H U A W E I

C E N A :  3 5 , 8 8  € Z A P O Ž I Č A L :  W W W . K A B E L . S K
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Dokovacia stanica pre Microsoft Surface
Zariadenia Microsoft Surface sa začali ofi ciálne predávať aj na Slovensku a spolu s 
nimi je dostupné príslušenstvo. Surface Dock for Surface je originálna dokovacia 
stanica od Microsoftu, pomocou ktorej premeníte mobilné Surface zariadenie na 
stolný počítač.
Dokovacia stanica obsahuje štvoricu USB 3.0 portov. Dva sú umiestnené vpredu, 
dva vzadu. Vo výbave sa nachádza aj gigabitový ethernet, 3,5 mm jack a dva Mini 
DisplayPorty na súbežné pripojenie počítača k dvom externým monitorom. Pokiaľ 
ho chcete použiť so 4K monitormi, výstup v 4K/60 Hz môžete mať iba na jednom 
monitore. V prípade nižších rozlíšení je možné získať výstup pri 60 Hz na oboch 
obrazovkách.
Surface Dock for Surface takisto zabezpečuje napájanie pripojeného zariadenia a 
kvalita jeho vyhotovenia je špičková. Cena je však pomerne vysoká.

Aktívny USB kábel až do 5 metrov
Kábel Lindy USB 3.1 Active Extension Cable využíva vstavanú aktívnu elektroniku 
na predĺženie dĺžky prepojenia zariadenia USB 3.1 o ďalších 5 metrov, pričom 
podporuje rýchlu a efektívnu rýchlosť prenosu dát až do rýchlosti 5 Gb/s. S 
reverzibilným vstupným konektorom typu C a zásuvkou typu A tento predlžovací 
kábel umožňuje pripojenie zariadení typu A, ako sú napríklad fotoaparáty alebo 
smartfóny, na dlhšie vzdialenosti bez kompromisov v rýchlostiach prenosu dát. 
To využijete vtedy, ak je zariadenie typu C ťažko prístupné. Kábel je kompatibilný 
so všetkými počítačmi vybavenými rozhraním USB 3.1 typu C a Thunderbolt 3 a 
je ideálnym nástrojom na rozširovanie pripojenia zariadení k notebookom, Mac-
bookom a počítačom s portom USB typu C.
USB aktívny predlžovací kábel je vybavený aj napájacou zásuvkou na pripojenie 
externého napájacieho zdroja. Ten však nie je súčasťou dodávky. Tento spôsob 
využijete pri pripojení USB periférií, ktoré majú vyššie požiadavky na napájanie.

Manažment káblov
Toto je zariadenie pre ľudí, ktorí nemajú radi káble pohádzané na zemi. Je to 
premyslený organizér, ktorý postaví káble pekne do radu a nebudete do nich 
nohami pod stolom kopať. Organizér je vyhotovený v bielej farbe. V spodnej časti 
sa nachádza časť, do ktorej umiestnite blok s viacerými zásuvkami zo sieťovej 
predlžovačky a pripojíte sem adaptéry pre jednotlivé zariadenia, ktoré máte na 
stole. V tejto časti sa tiež nachádza obojstranná lepiaca páska, ktorá bude tento 
blok pevne držať. Šírka tohto držiaka je 60 mm. Ďalej sa na tomto organizéri 
nachádzajú prvky, do ktorých môžete zasunúť káble tak, aby boli pevne držané. 
Celý organizér potom umiestnite na hornú dosku stola tak, aby ho vôbec nebolo 
vidieť a na stole bude poriadok. Použitý materiál je oceľ, rozmery organizéra sú 
180 x 140 x 63 mm.

C E N A :  3 6 , 2 9  € Z A P O Ž I Č A L :  W W W . K A B E L . S K

C E N A :  8 , 5 8  € Z A P O Ž I Č A L :  W W W . K A B E L . S K

C E N A :  1 9 9  € Z A P O Ž I Č A L :  M I C R O S O F T
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To využijete vtedy, ak je zariadenie typu C ťažko prístupné. Kábel je kompatibilný 
so všetkými počítačmi vybavenými rozhraním USB 3.1 typu C a Thunderbolt 3 a 
je ideálnym nástrojom na rozširovanie pripojenia zariadení k notebookom, Mac-
bookom a počítačom s portom USB typu C.
USB aktívny predlžovací kábel je vybavený aj napájacou zásuvkou na pripojenie 
externého napájacieho zdroja. Ten však nie je súčasťou dodávky. Tento spôsob 
využijete pri pripojení USB periférií, ktoré majú vyššie požiadavky na napájanie.

C E N A :  3 6 , 2 9  €
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Ako sa býva 
v dome 
budúcnosti?
Spoločnosť LG zorganizovala návštevu 
špeciálne vybaveného domu, ktorý je 
kompletne zariadený technológiou tejto 
firmy. LG Home sa nachádza neďaleko 
Madridu.

ri jeho prehliadke sme 
začali pod úrovňou 
zeme, kde boli umiest-

nené najnovšie NanoCell televízory 
a audiozariadenia. Na prízemí sme 
videli najnovšie mobilné telefóny, 
konkrétne V50 ThinkQ a tiež LG G8 
ThinkQ. Novinka G8 prináša naprí-
klad možnosť ovládania telefónu 
gestami, a to prakticky všetkých 
dôležitých funkcií. 

Najväčšiu časť domu zaberá 
obývačka s OLED televízormi 
zameraná aj na systém ovládania 
prepojených svetiel s využitím Go-
ogle Assistant. Na prízemí je ďalej 
kuchyňa, ktorá je vybavená mo-
dernými mikrovlnkami, najnovšou 

HOMEBREW JE PIVÁRNIČKA, KTORÁ DOKÁŽE PRIPRAVIŤ 
NAPR. AJ PIVO PLZENSKÉHO TYPU

PRÁČKA (VĽAVO) A SUŠIČKA (VPRAVO) LG VEDĽA SEBA VEDIA 
SPOLUPRACOVAŤ A ICH OVLÁDANIE ZVLÁDNE AJ MUŽ. VŠIMNITE SI 
V SPODNEJ ČASTI ZÁSUVKY, KTORÉ UMOŽŇUJÚ VYPRAŤ A VYSUŠIŤ 
MENŠÍ OBJEM OŠATENIA

umývačkou riadu s využitím pary 
a tiež je tu luxusná chladnička. 
Hlavnou výhodou LG chladničky 
je vytváranie tepelnej steny, ktorá 
zabraňuje zmene teploty chlade-
ných potravín pri otvorení dverí. 

Veľkou špecialitou bola aj 
domáca pivárnička LG HomeBrew, 
ktorá pripravuje viaceré typy piva 
z trojice kapsúl. Celkový proces 
domáceho varenia piva trvá 2 až 
4 týždne a potom máte pivo podľa 
svojej chuti. 

Nahliadli sme aj do práčovne 
a našli tu nové práčky a sušičky. 
O čistotu a sviežosť ošatenia sa 
v tomto dome stará LG Styler, čo je 
v podstate skriňa na košele, kabáty, 

ale aj nohavice. Styler produkuje 
paru a doslova trasie ošatením tak, 
aby sa odstránilo všetko pokrčenie 
a žmolky. Novinkou je možnosť hla-
sového ovládania Stylera v otvore-
nej reči (angličtina a kórejčina).

Celkom hore na poschodí tohto 
domu budúcnosti sa nachádza 
aj OLED televízor s rozlíšením 8K 
(model 88Z9), počítačový monitor 
a notebook. Tiež sme tu videli aj 
produkty zo série LG SIGNATURE. 

Nás prirodzene najviac zaují-
majú televízory a v tejto oblasti je 
LG lídrom. Zaujímavá bola hlavne 
možnosť priameho porovnania 
televízorov tejto značky s konku-
renciou. 

„Domácnosť 
má byť taká, 
aby ste sa 
do nej radi 
vracali.“

ONDREJ MACKO

MADRID

8 APRÍL 2019

Tech



OLED LG televízory
Nový modelový rad televízorov 
sa zameriava predovšetkým 
na poskytnutie vyššej kvality 
obrazu a zvuku, ale aj plnú in-
tegráciu hlasového ovládania. 
Rad LG televízorov štartuje 
vlajkovou loďou OLED tele-
vízorov na čele s radom W9 
(model 77/65W9), ďalej E9 
(model 65/55E9), nasleduje 
C9 (model 77/65/55C9) a B9 
(model 65/55B9).

STYLER JE VEC NA 
NEZAPLATENIE. TOTO 
JE UŽ TRETIA VERZIA 
A V KÓREI PATRÍ 
MEDZI PRODUKTY, 
KTORÉ MUSÍTE MAŤ. 
OBČERSTVÍ VAŠE 
KOŠELE A KABÁTY 
A ZBAVÍ VÁS NUT-
NOSTI ICH ŽEHLIŤ

AUDIOPRODUKTY Z RADU XBOOM VYUŽIJETE VŠADE, KDE 
CHCETE PORIADNY ZVUK, NAPR. NA DISKOTÉKE

TOTO JE OBÝVAČKA DOMU, 
KDE NÁJDETE OLED TELEVÍ-
ZOR S NAPOJENÍM NA LAMPU 
S NASTAVITEĽNOU FARBOU. 
TIEŽ JE TU NAJNOVŠIA ČISTIČKA 
VZDUCHU A KLIMATIZÁCIA

NANOCELL TELEVÍZORY PRED-
STAVUJÚ ROZUMNÝ KOMPRO-
MIS MEDZI KVALITOU OBRAZU 
A PREDAJNOU CENOU

Umelá inteligencia
Vďaka vylepšenému algoritmu 
LG TV poskytujú teraz ešte lepšiu 
kvalitu s využitím umelej inteli-
gencie na rozpoznanie obrazu. 
Televízor teda pomerne presne vie, 
čo bude zobrazovať a podľa toho 
aj upraví obraz. LG TV exkluzívne 
kombinujú podporu hlasového 
ovládania tak cez Google Assistant 
ako aj Amazon Alexa. V mode-
lovom roku 2019 sa tiež objaví 
podpora Apple AirPlay 2 a Apple 
HomeKit (očakávame v júni vo 
forme softvérovej aktualizácie).

Špičkový procesorový 
základ
Procesor α9 druhej generácie je 
použitý v OLED TV radu Z9, W9, E9 
a C9 a tento zabezpečuje úpravu 
obrazu, na starosti má aj zvuk. 
Využíva pritom algoritmus deep 
learning s databázou vizuálnych in-
formácií, rozpoznáva kvalitu zvuku 
a aplikuje najlepšiu metódu na op-
timalizáciu obsahu. Pritom zohľad-
ňuje aj to, ako ľudské oko vníma 
predmety pri rôznom osvetlení. 
Tento procesor tiež meria vonkajšie 
osvetlenie a podľa toho mení jas 
obrazu. Prirodzene, spracováva aj 

NanoCell televízory
V tomto dome sme mali výber 
najnovších NanoCell TV s vylepše-
nou kvalitou obrazu. NanoCell totiž 
prináša teraz širší farebný gamut 
a rozšírený kontrast. NanoColor 
používa priame podsvietenie (Full 
Array Local Dimming – FALD), 
NanoAccuracy garantuje presné 
podanie farieb a kontrastu, a to 
pri širokých pozorovacích uhloch. 
NanoBezel znamená ultratenké 

informácie z formátu HDR a Dolby 
Vision a poradí si aj s presvetlenými 
či úplne tmavými scénami. 

V prípade zvuku tento procesor 
dokáže vytvoriť efekt virtuálneho 
5.1 surround zvuku, a to s využitím 
stereo reproduktorov. Procesor α9 
nastavuje zvuk podľa reprezento-
vaného obsahu, preto je napr. pri 
filmoch lepšie rozumieť hlasu a pri 
hudobných klipoch zvýrazňuje 
celkovú akustiku. Vlajkové lode od 
LG používajú realistický zvuk Dolby 
Atmos. 

rámčeky okolo displeja. 
NanoCell TV sú dostupné 

v uhlopriečkach od 49 do 86 
palcov, vlajkovou loďou je model 
75SM99, nasledovaný 65/55SM95 
a 86/75/65/55SM90.

O recenziu nových televízorov 
ako aj pivárničky sme požiadali, 
budeme vás informovať  o ich 
konkrétnom použití v našej 
redakcii. 

APRÍL 2019 9 
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v minulom roku.

ThinkShield
Všetky technológie, ktoré slúžia na zabezpe-
čenie používateľských dát, ako aj spomínaný 
kryt webovej kamery alebo čítačka odtlačkov, 
patria do skupiny ThinkShield. Je to komplexná 
forma toho, ako chrániť vaše údaje na disku 
alebo v prípade, že ste on-line. Používatelia, 
ktorí majú v systéme softvér Lenovo Vantage, 
majú možnosť využiť špeciálnu ochranu pri 
nezabezpečených Wi-Fi sieťach. Program tejto 
ochrany kontroluje sieťové riziká a na základe 
analýzy odporučí ďalšie kroky, neraz napríklad 
odpojenie od rizikovej siete.

Ochrana heslom k notebooku priamo v BIOS-
-e je dobrá správa. Teda dobrá vtedy, keď si za 
každú cenu potrpíte na bezpečnosť svojich dát. 
V minulosti sa objavili prípady, keď sa zlodeji 
pokúsili cez infolinku autorizovať ako vlastníci no-
tebooku. Na diaľku bolo možné zo strany výrobcu 
odomknúť „zabudnuté“ heslo do počítača a tým 

umožniť jeho spustenie. V prípade počítačov tejto 
značky to nie je možné. Ak teda zabudnete heslo 
BIOS-u a dáta máte šifrované s TPM čipom, už sa 
k nim bez záložného kľúča neodstanete.

Modelové konfi gurácie s infračervenou 
kamerou (X1 Carbon a Yoga, T490/T490s 
a X390) majú k dispozícii špeciálnu technoló-
giu na ochranu proti nazeraniu na displej. Keď 
infračervená kamera rozpozná postavu za vami 
automaticky aktivuje na displeji ochranný fi lter 
tak, aby sa z väčších uhlov nedalo vidieť, čo je na 
displeji. Filter sa dá zapnúť aj manuálne a bude 
aktívny po celú dobu používania notebooku. 
A upozorní vás, ak za vami bude stáť nejaká 
osoba a snažiť sa odčítať údaje z displeja. 

Notebooky
Prenosné počítače tejto značky sú väčšinou 
vnímané ako veľmi drahé. Je pravda, že nie 
sú najlacnejšie, špeciálne kategória ThinkPad 
patrí do prémiového segmentu. Nemusíme 
chodiť po príklady ďaleko, aby sme našli pra-

„Notebooky 
Lenovo môžete 
otvoriť a držať 
za rám displeja. 
Prehne sa, ale 
nezlomí.“

Technológie 
Značka ThinkPad je tu 26 rokov. Zachováva 
si svoj pôvodný dizajn s miernymi obmenami 
a vylepšeniami. Každý rok prichádza výrobca 
s novinkami, ktoré sú priamou reakciou na po-
treby trhu. Znie to síce ako slogan, čo v prípade 
mnohých fi riem asi naozaj len sloganom bude. 
Spomeňte si ale na kryt webovej kamery s ná-
zvom ThinkShutter. Vyššie série modelov mali 
takýto kryt zabudovaný priamo v ráme. Nezakryl 
iba kameru, ale aj mikrofón. To je len jeden 
z detailov. Voliteľne je možné notebooky vybaviť 
infračervenou kamerou na rozpoznávanie tváre.

Do operačného systému sa bude dať prihla-
sovať len tým, že prídete k počítaču. Kamera 
rozpozná tvár automaticky a odomkne váš 
profi l. Jednou z hlavných funkcií, v ktorej fi rma 
pokračuje je čítačka odtlačkov s technológiou 
Match-on-chip (série X1, X, T, L). Ukladá si 

Každá značka sa chce odlíšiť 
a priniesť svojim fanúšikom 
vlastné technológie. Lenovo 
ich má množstvo, a to vedia 
používatelia notebookov 
IdeaPad ako aj ThinkPad. 
Práve ThinkPady sú legendou 
značky. Poznáte ich podľa 
toho, že sú to zväčša na 
pohľad fádne počítače. Ich 
dizajn je ale výsledkom 
skúseností a potrieb 
používateľov hľadajúcich 
skutočne pracovný notebook.

Reportáž

LENOVO 2019
Prívlastok Think si produkty musia zaslúžiť

MICHAL REITER

PREHĽAD

KRYT KAMERY THINKSHUTTER
CHRÁNI VAŠE SÚKROMIE. UŽ 
ŽIADNE NÁLEPKY CEZ RÁM 
DISPLEJA

THINKPAD L390 YOGA.
CENOVÝ TIP V OBLASTI 
THINKPADOV A SÉRIE 
KONVERTIBILNÝCH 
NOTEBOOKOV

záznamy o úspešných 
prihláseniach a vzoroch, 
ktoré boli použité. V prípade 
odlišností, akými sú naprí-
klad poranenia na prstoch, 
ich očakáva aj v blízkej 
budúcnosti. Takto sa dá 
zamedziť pokusu o sfal-
šovanie a napodobenie 
odtlačku. Táto novinka bola 
prvýkrát použitá v mo-
delovej sérii notebookov 
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ktorí právom namietali, že modely série T majú 
tmavé displeje. Po novom majú displeje s ma-
ximálnym jasom 400 nitov a typu Low-Power.

Vlajková loď fi rmy je ThinkPad X1 Carbon. Ide 
o jeden z najtenších notebookov, ktorý výrobca 
po novom ešte viac stenčil. Aj tento notebook 
môžete chytiť vodorovne za displej bez toho, aby 
sa vám zlomil v ruke. Špecialitou sú dva repro-
duktory zospodu a dva z vrchnej strany s podpo-
rou Dolby Atmos (platí aj pre model X1 Yoga).

Novinka X1 Yoga vychádza z pôvodného Carbo-
nu. Doteraz bol vždy o niečo väčší ako klasický 
Carbon, teraz je však rovnako veľký. Šasi note-
booku bolo kompletne vyrobené na CNC stroji, 
vďaka tomu výrobca dosiahol úsporu miesta, hoci 
musel použiť iný kĺb displeja. Pre používateľov, 
ktorí síce chcú tenký dizajn, ale zároveň potrebujú 
ešte vyšší výkon, je tu model X1 Extreme. Počítač, 
ktorý má výkonnú grafi ku na hry a zároveň je to 
koncepčne biznisový notebook.

ThinkPad P
Nároční používatelia majú možnosť využiť 
skutočne výkonnú sériu P pre profesionálov. 
Jej zaujímavosťou nie je ani tak výkon, ktorý 
v notebooku len tak nenájdete. Má totiž odolné 
telo. Je to skutočný ThinkPad, ktorý musí prejsť 
12 armádnymi testami a celkovo 22 testovací-
mi procedúrami. Na stránkach nášho maga-
zínu ste si už o týchto výnimočne výkonných 
notebookoch mohli prečítať.

Testovali sme model P52, čo je výkonná 
pracovná stanica s procesorom Intel Xeon 
a výkonnou grafi ckou kartou na 3D programy. 
V tomto segmente je netradičný model ThinkPad 
P1, ktorý je výkonný, ale zároveň je ultratenký. 
V tomto segmente a s mobilnou verziou serve-
rového procesora Intel Xeon je to odvážny krok. 
Sami sme si preverili odolnú konštrukciu a kvalit-
né chladenie. Toto je dobrý stroj na prenášanie, 
ak vyžadujete 15,6-palcový notebook.

Think Station a Centre
Nie každý potrebuje notebook a na prácu sa viac 
hodí pracovná stanica vo forme stolného počí-
tača. Na výber je niekoľko variantov, napríklad 
model ThinkStation P330 Tiny s objemom men-
ším ako 1 liter. Na opačnej strane stojí model 
P920 s dvomi procesormi Intel Xeon, grafi ckou 
kartou NVIDIA Quadro a certifi káciou ISV na 
použitie s podnikovými programami. Desktopový 
počítač, ktorý určite zaujme, je model ThinkCen-
tre M715q Tiny. Jeho najdlhšia strana je kratšia 
ako klasická ceruzka a je priamo navrhnutý tak, 
aby ste si ho mohli umiestniť za monitor alebo 
do kolísky. Na pohľad by vyzeral ako externý pev-
ný disk až na to, že ide o počítač. Do priestorov, 
kde sa nehodí počítač s aktívnym vetraním, či 
už kvôli prachu alebo hlučnosti, je ideálne použiť 
ThinkCentre M625 na platforme AMD A9. Pobeží 
aj bez nutnosti aktívneho chladenia. 

DRUHÝ FULL HD 
DISPLEJ? V TAKEJTO 
FORME JE TO DOBRÝ 
NÁPAD AJ NA DOMA

OTOČNÁ KAMERA NA ALL-IN-ONE POČÍTAČI 
THINKCENTRE M920Z

PRACOVNÁ STANICA 
THINKPAD P52 S MOBILNOU 

VERZIOU SERVEROVÉHO 
PROCESORA INTEL XEON

DISPLEJ? V TAKEJTO 
FORME JE TO DOBRÝ 
NÁPAD AJ NA DOMA

THINKCENTRE M920Z

TENKÁ PRACOVNÁ 
STANICA VO FORME 
DESKTOPU

THINKPAD X390 JE PRE TÝCH, 
ČO POTREBUJÚ NAJMÄ DLHÚ 
VÝDRŽ NA BATÉRIU

X1 CARBON SA DÁ KÚPIŤ 
S DVOMI VERZIAMI DISPLEJA. 
DISPLEJ S DOLBY VISION MÁ 
JAS AŽ DO 500 NITOV

TERAZ JE X1 YOGA ROVNAKO 
VEĽKÁ AKO KLASICKÝ X1 
CARBON

OCEŇOVANÁ KLÁVESNICA, KTORÚ 
NÁJDETE NA NOTEBOOKOCH THINKPAD

vidlo, ktoré potvrdí výnimku. Je ním notebook 
ThinkPad L390, ktorý používa systém Yoga. Je 
to konvertibilný notebook a použiť sa dá ako 
tablet. Tým, že ide o sériu TP, dostáva všetky 
potrebné vlastnosti a funkcie odolnosti a za-
bezpečenia, takisto aj legendárny touchpad 
s tlačidlami. Dá sa kúpiť za cenu do 1000 eur.

Kto hľadá dlhú výdrž, má k dispozícii model 
X390, čo je tradičný notebook bez otočného 
kĺbu. Výrobca v ňom takisto použil spomínaný 
kryt webovej kamery. Komu sa páči koncept 
modelu X390, dá sa zakúpiť aj vo verzii konver-
tibilného notebooku, teda Yoga štýle.

Firemní používatelia majú možnosť použiť 
model T490 alebo ešte tenší T490s. V tomto 
druhom variante bude dostupný aj v striebor-
nom vyhotovení. No a novinka pre používateľov, 

PRACOVNÁ STANICA 
THINKPAD P52 S MOBILNOU 

VERZIOU SERVEROVÉHO 
PROCESORA INTEL XEON

Monitory
Ak si chcete pripevniť ThinkCentre priamo 
k monitoru, treba použiť niektorý z monito-
rov série ThinkVision TIO series. Novinkou je 
systém Tiny-In-One s uhlopriečkou 27 palcov 
a rozlíšením 2560 x 1440 px. Webová kamera 
má v tomto prípade systém krytu podobný 
z notebookov. Monitor sa dá otočiť o 90° a má 
certifi káciu TÜV SÜD v súvislosti s ochranou 
očí a prepúšťaním modrého žiarenia. All-in-
-One počítače ThinkCentre M820z a 920z majú 
otočnú webovú kameru. To je neopozeraný 
prvok, ktorý využijete pri videokonferencii s via-
cerými osobami. Nemusíte im ukazovať svoju 
obrazovku, stačí si odsadnúť a kameru otočiť 
inde do miestnosti podľa toho, ako sedíte.

V tejto súvislosti má fi rma prémiový model 
a podobne ako pri notebookoch aj tu je ozna-
čený písmenom X. ThinkVision X1 Monitor je 
prémiový monitor so 4K rozlíšením a 99 % 
pokrytím sRGB. Jeho netradičným prvkom je 
webová kamera na robotickom ramene. Nemá 
kryt ThinkShutter ako notebooky, ale využíva 
systém zasunutia poza zadnú stenu monitora. 
Tým sa chráni vaše súkromie. Ak by sa nejaký 
program pokúsil aktivovať kameru, tá sa najprv 
vysunie a hneď by ste to zbadali.

ThinkVision M14 – Mobile Display Perfection je 
Full HD monitor pre cestovateľov. Pre tých, čo sú 
zvyknutí v práci používať dva monitory. Váži len 
595 gramov. Výhodou je, že má konektor USB-C 
na pripojenie naľavo aj napravo. Podľa toho, ako 
máte monitor usporiadaný, a z ktorej strany note-
booku vedie kábel do tohto externého displeja.
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Vyžaduje sa presnosť a kontrola 
kvality
Holiaci strojček pozostáva z hlavice so žiletkami 
a plastových častí. Čepele sú vyrobené z oce-
ľovej zliatiny a musia odolať korózii. Z plastu je 
vyrobená rukoväť a malá hlavica na čepele, pri-
čom tieto komponenty sa vyrábajú odlievaním. 
V Lodži majú potrebný materiál uložený v silách 
a do výrobných strojov ho posielajú pomocou 
podzemného potrubia. Možno vás pre-
kvapí fakt, že priemerné odlievacie 
zariadenie váži 4 tony a pri tvorbe 
odliatkov je potrebné vyvinúť 
rovnaký tlak, aký by vytvorila 
stovka 4-tonových slonov. 
Celý proces je mechanizovaný, 
robotické ruky musia vykoná-
vať polsekundový rotačný pohyb 
každých 8 sekúnd. Samozrejmosťou je 
dokonalá presnosť celého procesu.

Súčasťou odlievacieho procesu je aj chladia-
ci systém, ktorý zabezpečuje, aby sa odliatky 
počas 8 sekúnd vytvorili a zároveň aj stvrdli. 
V rámci tohto procesu dochádza k tvorbe od-
padu, napr. z dôvodu nedostatočnej teploty po 
spustení procesu. Gillette tieto nepodarky pre-
dáva partnerským spoločnostiam a tie z neho 
vyrábajú napr. plastové vešiaky. A podobne ako 
mnohé ďalšie spoločnosti, aj Gillette sa chváli 
nulovým odpadom. Všetky nepodarky sa totiž 
využijú na iný účel.

V Lodži sa vyrábajú žiletky pre mužov aj ženy. 
V oboch prípadoch sa používajú totožné čepele, 
ktoré sú vyrábané s presnosťou na 0,001 mm. 
Žiletková hlavica pre ženy pozostáva z 20 kom-
ponentov a na jej tvorbe sa podieľa celkovo 16 
rozličných strojov. Súčasťou výrobného procesu 

je kontrola kvality a len samotné šasi hlavice sa 
testuje 45 rôznymi spôsobmi, aby bola zaručená 
potrebná kvalita a odolnosť. Holiaci strojček pre-
chádza celkovo viac ako 60 kontrolami kvality.

Aj vo výrobe žiletiek sa inovuje
Gillette minulý rok investoval do výskumu a vývoja 
2 miliardy dolárov. Výsledkom je modernizácia 
výrobného procesu, ale aj nové technológie, ktoré 

sa aplikujú do výroby. Vďaka výskumu 
a vývoju uviedol Gillette koncom mi-

nulého roka nové žiletky Skinguard 
Sensitive, ktoré sú šetrnejšie 
k citlivej mužskej pokožke na 
tvári. Od marca sú v predaji aj na 
Slovensku.

V štádiu prototypu sa aktuálne 
nachádza špeciálny holiaci stroj-

ček Heated Razor, ktorý má v sebe 
zabudovaný tepelný senzor a tiež aj zahrie-

vací komponent. Tento holiaci strojček zahreje 
žiletky na požadovanú teplotu, aby vytvoril 
podobný pocit z holenia, ako keď ste u profe-
sionálneho holiča, ktorý vám dá na tvár horúci 
uterák. Tento strojček debutoval na portáli 
Indiegogo a videli sme ho aj na veľtrhu CES 
2019 v Las Vegas. Vo voľnom predaji zatiaľ nie 
je. V Európe sa nachádza niekoľko kusov, jeden 
z nich sme si vyskúšali v Lodži.

V poľskej továrni sa snažia modernizovať a di-
gitalizovať výrobný proces, a preto sa rozhodli 
používať tablety. Zamestnanci si pomocou nich 
môžu kontrolovať stav jednotlivých častí výrob-
ného procesu a manažovať systémy. 

Nevyhnutné náklady na cestu a ubytovanie 
hradila spoločnosť Procter & Gamble

V TAKÝCHTO SILÁCH JE 
USKLADNENÝ MATERIÁL

L O D Ž

ROMAN KADLEC

ováreň v poľskom Lodži funguje od 
roku 2005 a je najväčšou továr-
ňou Gillette produktov na svete. 

Zaberá plochu 190-tisíc m2, čo zodpovedá 27 
futbalovým ihriskám. Pracuje tu viac ako 1180 
zamestnancov a v rámci výroby sa používa 
niekoľko stoviek strojov. V Lodži sa každý 
rok vyrobí viac ako miliarda čepelí a milióny 
kompletných žiletiek, ktoré sa exportujú do 100 
krajín na 5 kontinentoch na celom svete. Vďaka 
tomu je kvalita žiletiek rovnaká bez ohľadu na 
to, v ktorej krajine si ich kúpite.

Samotný proces výroby je podľa očakávaní 
veľmi komplexný a do veľkej miery automati-
zovaný. Pri pohľade na výrobnú plochu uvidíte 
predovšetkým stroje, medzi ktorými sa pohy-
bujú zamestnanci. Tí kontrolujú výrobu alebo 
do nej priamo zasahujú a asistujú. Výrobný 
proces sa čiastočne odlišuje v závislosti od 
typu holiaceho strojčeka alebo žiletky – niekto-
ré strojčeky sú určené na jednorazové použitie 
a výroba je v tomto prípade jednoduchšia. 
V prípade strojčekov, ktoré umožňujú výmenu 
hlavíc so žiletkami, je proces komplexnejší.

Navštívili sme poľské mesto 
Lodž, v ktorom sa nachádza 
továreň značky Gillette. V nej 
sa vyrábajú žiletky a holiace 
strojčeky pre viac ako 800 
miliónov zákazníkov na celom 
svete a celý výrobný proces sme 
si podrobne pozreli.

Gillette
Ako sa vyrábajú 
holiace strojčeky
a žiletky?

V LODŽI SA KAŽDÝ ROK VYROBIA MILIÓNY 
ŽILETIEK

T
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Samotný RApp je základnou zložkou progra-
mu PRIMES, súboru aplikácií UNHCR, ktorý 
poskytuje centralizované úložisko všetkých 
relevantných údajov o totožnosti osôb, ktoré 
sú predmetom záujmu a ktoré sú dostupné 
odkiaľkoľvek pracovníkom a partnerom UNHCR 
s príslušnými prístupovými právami.

Len niekoľko mesiacov po prvom prototy-
pe bola spoločnosťou PowerObjects (partner 
Resco) realizovaná pilotná verzia RApp, ktorá 
bola nasadená na jar 2018 v brazílskom regióne 
Amazon s povzbudzujúcimi výsledkami. Použitá 
technológia Resco nielenže zahŕňala RApp, ale 
aj lokálny Resco Cloud server, ktorý zoskupoval 
všetky informácie o registrácii utečencov a ná-
sledne synchronizoval tisíce registrácií späť do 
globálnej databázy UNHCR. Tento prístup Resco 
platformy nielenže ušetril čas a náklady na dáta, 
ale ponúkol aj hmatateľný dôkaz o tom, že ute-
čenci môžu byť zaregistrovaní oveľa rýchlejšie. 
To UNHCR pomáha poskytovať utečencom viac 
pohodlia a efektívnejšie služby v mimoriadne 
stresujúcej situácii.

Rozšírenie v Južnej Amerike a Afrike
Úspech pilotného brazílskeho programu sa 
v rámci UNHCR rýchlo rozšíril, takže RApp sa 
nečakane skoro dostala do ďalších vyše 15 kra-
jín sveta. Naprieč Afrikou a Južnou Amerikou, 
a to všetko v priebehu len niekoľkých mesiacov. 
V rámci ďalšieho posilnenia partnerstva Resco 
pozvalo zástupcov UNHCR na resco.next, aby 
v roku 2018 v Prahe pokračovali v ďalšom 
plánovaní a diskusii. Daniel Buzatu, koordinátor 
IKT Business Systems v UNHCR, fascinoval di-
vákov počas hlavnej prednášky podujatia tým, 
že predstavil prácu, ktorú on a jeho tím robia 
po celom svete s PRIMES a Rescom.

V Kamerune
Na misii sa použila “RApp” pre offline regis-
tračné aktivity a Resco Field Server na agre-
gáciu lokálnych registračných údajov. Dvojica 
účastníkov mala aj možnosť sprevádzať 

realizačné tímy v dedinách a utečeneckých 
táboroch, čo im ponúklo príležitosť vidieť, ako 
nástroje Resco fungujú v praxi. 

Utečenci sa pritom spravidla usídlia na 
miestach, kde je slabá infraštruktúra a doslova 
nulová internetová konektivita. Offline platfor-
ma Resco sa v týchto krízových podmienkach 
držala veľmi dobre. Aj v najodľahlejších pros-
trediach bez akéhokoľvek pripojenia pomáhala 
poskytovať lepšie služby miestnym utečencom. 
Ako sa ukázalo, rýchlosť a presnosť sú v týchto 
krízových situáciách kľúčové a tieto skúsenosti 
sa využijú na zlepšenie používateľského roz-
hrania a výkonnosti systému RApp a zefektív-
nenie registračných činností.

Zvláštne uznanie si zaslúži komponent Resco 
Field Server. Synchronizácia RApp s Resco Field 
Serverom umožňuje kvalitnú prácu v režime 
offline a zároveň sa takto spĺňajú prísne požia-
davky na údaje od miestnych orgánov. 

Čo ďalej?
Do budúcnosti Resco a UNHCR plánujú prehĺbiť 
svoje partnerstvo zlepšením RApp a Resco 
Field Serveru a zároveň mobilizovať viac proce-
sov UNHCR prostredníctvom platformy Resco. 
Skúsenosti, ktoré dvojica na tejto ceste získala 
pomôžu v ďalšom vývoji.

PREHĽAD

ONDREJ MACKO

ÚČASTNÍCI Z FIRMY RESCO NA MISII PRIAMO V KAMERUNE

FUNGOVANIE PLATFORMY RESCO SI MOHLI 
ÚČASTNÍCI POZRIEŤ NAŽIVO

latforma Resco bola pritom zara-
dená do širšieho súboru aplikácií 
UNHCR spravujúcich údaje o totož-

nosti utečencov. Túto cestu podnikli Andrew 
Lorraine (manažér pre Field Service v Business 
Development) a Miro Pomšár (CTO Resco). 

Konkrétnym cieľom cesty boli mestá Bertoua 
a Batouri. Väčšinu času dvojica trávila poskyt-
nutím pomoci miestnym registračným tímom 
UNHCR s prípravou nástrojov založených na 
Resco platforme pre terénnu prácu. 

Cesta dvojice zástupcov 
slovenskej spoločnosti Resco 
do Kamerunu bola vyvrcholením 
úzkej spolupráce medzi touto 
firmou a UNHCR (Úradom 
vysokého komisára OSN pre 
utečencov). 

Úspešná misia Resco
v Kamerune s UNHCR

APLIKÁCIA RAPP JE URČENÁ PRÁVE PRE 
OBLASTI, KDE O INTERNETE ANI NECHYROVAŤ

Zjednodušenie procesu registrácie 
utečencov
Resco a UNHCR spolupracujú na tom, aby vý-
razne zlepšili proces registrácie utečencov, ako 
aj pohodlie a výhody pre utečencov v niekto-
rých z najvzdialenejších území na planéte bez 
funkčného internetového pripojenia.

Po prvom stretnutí a preskúmaní platformy 
Resco ešte na konferencii resco.next 2017, sa 
UNHCR a Resco spojili a v priebehu niekoľkých 
mesiacov vytvorili prototyp prvej verzie „Rapid 
App“ (RApp). RApp je prispôsobená verzia 
aplikácie Resco Mobile CRM, ktorá poskytuje 
miestnym úradníkom UNHCR úplne offline 
aplikáciu na registráciu utečencov. Cieľom je 
zozbierať osobné údaje utečencov pomocou 
aplikácie v režime offline a potom ich synchro-
nizovať s väčšou globálnou databázou utečen-
cov. Stane sa tak vtedy, keď sa tímy vrátia do 
oblastí so stabilným prístupom na internet.

P
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Hardvérové novinky 
12. týždeň v roku patril prvým Apple novinkám, 
ktoré boli predstavené v úplnej tichosti, čo sa 
ešte nikdy v novodobej histórii spoločnosti Ap-
ple nestalo. Aj tu vidieť, ako sa táto spoločnosť 
mení. Pondelok patril novým alebo skôr inovo-
vaným iPadom. Do jablčného portfólia pribudli 
dva „nové“ iPady s označením– Air a Mini. Oba 
dobre poznáme z minulosti. Novinky dostali vý-
konné čipové zostavy – procesor A12 Bionic so 
64-bitovou architektúrou, ktorému sekunduje 
Neural Engine a koprocesor M12. Procesoru 
napomáha aj výkonná 4-jadrová grafi ka. Oba 
iPady majú Retina displej s True-Tone techno-
lógiou, so širokým farebným rozsahom (P3), 
jas na úrovni 500 nitov a nechýba ani podpora 

Apple Pencil (1. generácie). Taktiež disponujú 
eSIM čipom a totožnými fotoaparátmi: hlavný 
8 Mpx – f/2.4, predný 7 Mpx – f/2.2. Dizajn sa 
vôbec nezmenil, ide o zariadenia so širokými 
rámikmi a domovským tlačidlom s čítačkou 
odtlačkov prstov – TouchID.
Na konci marca prišiel čas na tichú inováciu 
iMacov (21,5“ a 27“), ktoré dostali nové Intel 
procesory ôsmej a deviatej generácie, inovova-
né grafi cké karty Radeon Pro Vega a rýchlejšiu 
operačnú pamäť DDR4. Týmto spôsobom sa pod-
statne zvýšil výpočtový, ako aj grafi cký výkon, čo 
je po dvoch rokoch absencie vítaným krokom. To 
je všetko, ak ste čakali integráciu secure čipu T2 
alebo zmenu v dizajne, tak vás sklameme, žiadne 

resne toto sú slová výkonného 
riaditeľa spoločnosti Apple, Tima 
Cooka, ktorý hovorí o tom, že Apple 

sa neustále posúva vpred a nie všetko sa bude 
točiť iba okolo hardvéru a odladeného softvéru, 
ale pribudnú aj rôzne služby. Teda pribudli a nie 
je ich málo. Trh s hardvérom je stále nasýtenejší, 
nové zariadenia ponúkajú vysoký výkon a použi-
teľnosť v rozsahu niekoľkých rokov, čím trošku 
utíchajú aj samotné predaje nových zariadení 
a tým pádom aj celkový výnos spoločnosti. Apple 
to takto neprezentuje, ale z ich noviniek je to cí-
tiť. Peniaze sa od ľudí nejakým spôsobom dostať 
dajú. Apple má výhodu v tom, že má kompletné 
portfólio špičkových produktov, v ktorých beží 
softvér vlastnej výroby a teraz prišiel čas na to, 
aby k ľudom dostali aj vlastný a excelentne op-
timalizovaný obsah. Ten však nebude zadarmo, 
ale to sa v prípade Apple dalo čakať. V marci 
sme sa dočkali aj viacerých hardvérových novi-
niek, ktoré boli predstavené v úplnej tichosti, bez 
oznámení a neskôr sme sa dočkali aj ofi ciálneho 
predstavenia nových online služieb, ktoré vám 
postupne predstavíme. 

Marcové Apple 
Novinky
„Hardware, software 
and services“
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PODROBNEJŠIE 
INFORMÁCIE O NOVÝCH 

IPADOCH, IMACOCH 
A AIRPODOCH NÁJDETE 

NA NAŠOM WEBE

PREHĽAD

MIROSLAV ILLÉŠ

ďalšie zmeny sa neudiali. 
Následne boli predstavené 

nové bezdrôtové slúchadlá 
AirPods. Druhá generácia 
prináša puzdro s funkciou 
bezdrôtového nabíjania, 
ktoré je doplnené o jednu LED 
diódu, čím sa podstatne zvýši 
komfort nabíjania. Taktiež 
obsahujú nový čip H1, vďaka 
ktorému dosiahnu lepšiu 
výdrž na batériu. Vítanou no-
vinkou je aj podpora virtuálnej 
asistentky Siri, bez potreby 

Hard
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Softvérové novinky 
13. týždeň v tomto roku patril 
novým službám v podaní Apple, 
ktoré rozšíria a doplnia tie pôvod-
né, ale dočkali sme sa aj úplných 
noviniek. Tlačová konferencia 
bola celkom nuda. Videli sme 4 
podstatné novinky, od ktorých si 
Apple veľa sľubuje. Áno, tipujete 
správne, ani jedna z nich nebude 
zadarmo a iba dve z nich sa 
teoreticky dostanú na náš trh, ale 
až na jeseň. Apple totiž viaceré 
z noviniek ešte nemá plnohodnot-
ne pripravené. 

Apple News+
je rozšírenie existujúcej aplikácie Apple News, 
ktorá je veľmi populárna, ale nestíha uspokojiť 
nápor nových čitateľov. Integrácia News+ ponúk-
ne nový prémiový obsah, ktorý má byť vizuálne 
veľmi atraktívny, pričom tu nájdete viac ako 300 
magazínov rôzneho žánru a obsahu. Samo-
zrejmosťou je dokonalá optimalizácia obsahu 
pre všetky Apple zariadenia. Dobrou správou je 
rodinné zdieľanie služby bez ďalších poplatkov 
a prvý mesiac používania zadarmo. 
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PODROBNÉ INFORMÁCIE 
O VŠETKÝCH NOVÝCH 
SLUŽBÁCH NÁJDETE NA 
NAŠOM WEBE

Apple Card
je prvá kreditná karta od spoločnosti Apple, 
ktorú je možné využívať naprieč celým svetom 
prostredníctvom Apple Pay. Apple myslí na 
všetko a k online službe doplnil aj fyzickú kartu 
z titánu, keby náhodou mobilné platby ne-
fungovali. Virtuálna karta je niekoľkonásobne 
šifrovaná, používa dynamický bezpečnostný kód 
a autorizáciu bude potrebné overiť pomocou 
FaceID alebo TouchID. Táto služba je oslobodená 
od všetkých poplatkov, ale netreba zabúdať na 
to, že ide o kreditnú kartu, takže úrok z minutej 
sumy bude potrebné platiť v nastavených inter-
valoch. Zaujímavosťou je aj veľkorysý CashBack 
na úrovni 2 až 3 % z každého nákupu, ktorý 
môžete okamžite použiť na iný nákup.

Apple Arcade
je nová herná platforma integrovaná do App 
Store, ktorá bude ponúkať exkluzívny herný 
obsah s perfektnou grafi kou, úplne bez reklám 
a bez otravných nákupov v aplikáciách. Hneď 
v úvode ponúkne viac ako 100 zaujímavých 
hier, ktoré môžete hrať on-line, ale aj off -line, 
čo je veľkou výhodou! Táto služba je multi-
platformová, čo znamená, že bude dostupná 
na všetkých Apple zariadeniach. Benefi tom je 
aj to, že predplatné platí iba jeden člen rodiny, 
ale službu môžu využívať ďalší piati. Deti bude 
možné kontrolovať pomocou funkcie čas pred 
obrazovkou. Obmedziť môžete čas hrania 
a sčasti aj obsah.

Apple TV+
je poslednou a asi najzaujímavej-
šou službou, ktorá rozširuje ino-
vovanú aplikáciu Apple TV. Novinka 
bude dostupná na všetkých Apple 
zariadeniach, vrátane inteligent-
ných zariadení tretích strán, teda 
televízorov Samsung, LG, Sony 
a Vizio. Ide o tvrdú konkurenciu 
pre Netfl ix, pričom aj Apple bude 
mať v ponuke vlastný prémiový 
obsah, v ktorom uvidíme známe 
tváre Hollywoodu. Samozrejmosťou je ob-
siahla ponuka fi lmov, seriálov, dokumen-
tov, detského obsahu, ale aj klasických 
televíznych programov. Aplikácia bude 
využívať strojové učenie, aby vám mohla 
na základe vašich preferencií odporúčať 
ten najlepší obsah. 

stlačenia akéhokoľvek tlačidla. Dizajn a kvalita 
zvuku zostáva nezmenená. Zakúpiť si môžete 
aj samostatné puzdro s funkciou bezdrôto-
vého nabíjania, ktoré je plne kompatibilné 
s prvou generáciou slúchadiel.
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„Snaha 
zastaviť vývoj, 
používanie 
a šírenie 
pokročilých 
systémov 
umelej 
inteligencie, 
určených na 
automatické 
rozpoznávanie 
tváre, bude 
márna“

Tváre všetkých 
na predaj

ktuálne vchádzame do obdobia, ktoré prináša 
novú zmenu paradigmy žitia našich životov. 
V súčasnosti zavádzané technológie rozpoznáva-

nia tváre začínajú pretvárať naše mestá, meniť spôsoby 
policajného vyšetrovania, alternujú komerčné vzťahy, 
marketing i používateľský kontakt s elektronickými sys-
témami. Je to však len začiatok. Niekoľko nasledujúcich 
rokov bude pre mnohé tieto oblasti kľúčové, nakoľko my 
ako spoločnosť rozhodneme, čo je pre nás akceptovateľ-
né a ako budeme v nasledujúcich dekádach žiť. Zmieri-
me sa časom s neustálym dohľadom? Zmenia sa naše 
mestá, obchody a školy na jedny spojené oči, ktoré budú 
neprestajne vedieť, kto kde je a čo robí? Stanú sa ak-
ceptovaným nástrojom v súvislosti s predikciou zločinu? 
Marketingom? Bude pre nás akceptovateľné, že rôzne 
veľké firmy na svete budú už navždy vedieť, ako ktorý 
človek vyzerá, vrátane jeho rodiny a priateľov?

V celej problematike čoraz viac prestáva záležať na 
technológii ako takej. Tá vďaka pokročilým neurónovým 
sieťam nielen dozrela, ale sa aj naďalej zlepšuje, pričom sa 
nedá očakávať, že by sa to v budúcnosti zmenilo (v mno-
hých ohľadoch je rovnaká a v mnohých dokonca výrazne 
lepšia, ako človek). Snaha zastaviť vývoj, používanie a ší-
renie pokročilých systémov umelej inteligencie, určených 
na automatické rozpoznávanie tváre, bude márna, nakoľko 
ide o nevyhnutný dôsledok pokroku v konkrétnych techno-
lógiách. Tieto veci už skrátka „nezabudneme“ a budú tu. 
To, o čom budeme rozhodovať je to, kde používanie týchto 
systémov budeme akceptovať, ako ich budeme regulovať 
a ako ich necháme zasiahnuť do našich životov a nášho 
fungovania spoločnosti. Rozhodneme o tom, čo bude „nor-
málne“ a už dnes je isté, že finálny stav bude síce možno 
normálnym pre väčšinu ľudí, ale pre nemalú skupinu z nich 
bude veľmi nepríjemný až strašidelný. 

A

Tech

Základná ľudská reakcia na zavádzanie 
týchto systémov do prevádzky
Technológiu rozpoznávania tvárí dnes uplatňujeme 
v mnohých oblastiach. Vidíme ju napríklad v akcii pri ta-
govaní fotografií na sociálnych sieťach, pri automatickom 
triedení fotografií podľa toho, kto na nich je, používame ju 
pri odomykaní smartfónov či dverí a takisto pri policaj-
ných pátraniach v súvislosti s kamerovými systémami 
miest. To je však stále len zlomok toho, kde všade môže 
byť použitá a kde v nasledujúcich rokoch aj použitá bude. 
Aktuálne testujeme jej nasadenie pri kontrole vstupu na 
hromadné podujatia (napr. koncerty, či športové zápasy), 
pri nakupovaní, pri cestovaní v hromadnej doprave, vo 
väzniciach a takisto v školách.

Ľudia tieto zmeny vnímajú rôzne, pričom v základe sa 
dajú rozdeliť do dvoch hlavných názorových skupín. Po-
menujme ich na ilustráciu ako vítačov a buričov, pričom 
sa snažme vnímať tieto slová len pozitívne, bez dodatoč-
ných skrytých charakteristík a súvislostí.  

Do tej prvej skupiny patria ľudia, ktorým technológie 
automatického rozpoznávania tvárí nevadia a nevidia 
v nich relatívne žiadny problém. Ich príchod teda vo 
všeobecnosti vítajú. Neobávajú sa ich, pretože poten-
ciálne nebezpečenstvá v tejto súvislosti im buď vôbec 

ČÍNA ZAVIEDLA SOFISTIKOVANÉ SYSTÉMY ROZPOZNÁVANIA TVÁRE PO 
CELEJ KRAJINE, PRIČOM VYUŽÍVA VIAC AKO 200 MILIÓNOV KAMIER NA 
VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÁCH

PREHĽAD

FRANTIŠEK URBAN

Ako sa strojové 
rozpoznávanie tvárí zahrýza 
do dnešného sveta a ako 
bude vyzerať o 5 či 10 rokov? 
Kde všade sa môže používať? 
Ako sa pod jeho vplyvom 
zmení celá naša spoločnosť? 
Sú pre vás jeho aktuálne 
uplatnenia technickým snom 
alebo naopak stelesnením 
nočných môr?
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„Obrovské 
množstvo 

firiem 
po celom 

svete dnes 
prakticky bez 
akéhokoľvek 

dohľadu zbiera 
identifikátory 

tvárí stoviek 
miliónov až 

miliárd ľudí“

PREHĽAD

neprekážajú (nepovažujú ich za dôležité), alebo o nich 
nevedia. Ich typický názor je, že technológie tohto typu sú 
veľmi užitočné, pričom porušenie svojho súkromia alebo 
súkromia iných ľudí v tejto súvislosti nevnímajú. Bežný 
argument je, že všetci predsa tváre vonku ukazujeme 
všetkým okoloidúcim, takže to, že ich ukazujeme aj 
kamerám a detekčným systémom umelej inteligencie je 
predsa totožné.

Druhú skupinu tvoria ľudia, ktorým tieto technológie 
prekážajú z hľadiska narúšania súkromia, alebo v nich 
vyvolávajú nemalé obavy z dôvodu zneužitia. Proti ich 
čoraz väčšiemu zavádzaniu sa teda búria, vyjadrujú svoj 
nesúhlas a snažia sa vyhýbať tomu, aby ich tvár bola 
strojovo rozpoznávaná napríklad na ulici či na rôznych 
internetových službách. Mnohým z nich pravdaže nevadí 
technológia ako taká a môžu ju aj používať, ale očakáva-
jú, že bude pod ich úplnou kontrolou. Môžu teda odomy-
kať tvárou svoj telefón, dvere domu alebo si triediť svoje 
fotografie podľa lokálneho špecializovaného programu na 
rozpoznávanie tvári. To, čo im vadí je zdieľanie identi-
fikátorov, teda to, že tváre a ich definície sú súčasťou 
hromadných databáz rôznych firiem a inštitúcii, ktoré ich 
môžu používať podľa svojej ľubovôle.

Obe skupiny pravdaže nemajú ostré hranice. Mnohí 
ľudia z vítacej skupiny neraz rozpoznávajú, že existujú 
aj prípady, pri ktorých je používanie danej technológie 
jasne za čiarou a malo by byť zakázané, či obmedzené. 
Ide napríklad o neférový marketing využívajúci chvíľkové 
duševné slabiny, neprestajné nezákonné monitorovanie 
nevinných osôb a podobne. Takisto ľudia v skupine bu-
ričov často súhlasia, že existujú prípady, keď hromadné 
detekčné systémy napojené na kamerové systémy majú 
zmysel, ako napríklad pri ochrane proti teroristickým úto-
kom na letiskách, chytaní masových vrahov a podobne. 
Či už patríte do prvej alebo druhej skupiny, isté je, že váš 
základný postoj smerom k jednej alebo druhej strane vý-
razne ovplyvní to, ako budete na nasledovné témy tohto 
článku reagovať.

Masívny aktuálny zber všetkých tvárí 
sveta, v dobrom i zlom
Celkom základnou a aktuálnou problematikou rozpozná-
vania tvárí je neprestajný zber zdrojových dát prakticky 
všetkých ľudí na svete bez ich súhlasu. To sa deje už nie-
koľko rokov, pričom túto činnosť vykonáva mnoho firiem 
a organizácií po celom svete.

To, že nejaký konkrétny človek so zberom fotografie jeho 
tváre nesúhlasí, je irelevantné, pretože natrénovanie umelej 
inteligencie na jeho tvár môžu spustiť napríklad aj jeho pria-
telia či rodinní príslušníci, ktorí fotku s ním (napríklad nejakú 
spoločnú) nahrajú na nejakú internetovú službu a otagujú. 
Tag pri tom ani nemusí byť vložený. Stačí vytvoriť popisku 
„ja a môj brat“, pričom napríklad Facebook obvykle má 
vytvorenú perfektnú hierarchiu o tom, kto tento brat je, či už 
z hľadiska nadviazaného účtu na sociálnej sieti, komuniká-
tora, telefónneho čísla alebo skrátka položiek kontaktov, ku 
ktorým používatelia smartfónov rutinne dávajú prístup rôz-
nym aplikáciám. Výsledkom je, že človek ktorý v súčasnosti 
s uložením svoje tváre a svojho identifikátora nesúhlasí, 
nemá vo väčšine prípadov ako reagovať a prípadne ani zistiť, 
že sa stal súčasťou nejakej databázy tohto typu.

Je chybné očakávať, že databázy tvárí s nadviazanými 

údajmi majú len sociálne siete, kde svoje podobizne pod 
iným účelom nahrávajú ľudia sami. Verejné alebo čiastoč-
ne verejné zdroje využíva mnoho firiem. Jednou z nich je 
napríklad izraelská spoločnosť Terrogence (od roku 2017 
je jej vlastníkom americká analytická spoločnosť Verint), 
ktorá posledných päť rokov hromadne zbiera verejné dáta 
z profilov Facebooku, YouTube videí a z ďalších on-line 
služieb, pričom vytvára masívnu databázu tvárí v rámci 
svojej služby Face-Int. Firma je dlhodobo kontraktorom 
americkej vlády, pričom svoj systém a databázy poskytuje 
americkému námorníctvu, NSA a iným tajným službám po 
celom svete. V jej prípade ide predovšetkým o preberanie 
tvárí z fotiek a videí, ktoré na Facebooku, Twitteri a YouTu-
be uverejnia rôzne teroristické skupiny, či už v rámci pro-
pagačných vyhlásení, alebo videí z tréningových táborov, 
ktoré používajú hlavne na získavanie nových členov.

Aj keď s vytváraním takejto databázy bude zrejme sú-
hlasiť väčšina ľudí, je dôležité si uvedomiť, ako vlastne k jej 
vytváraniu dochádza. Prebieha len relatívne obyčajným 
skenovaním obsahu Facebooku, YouTube, Twitteru a iných 
služieb. Akákoľvek firma môže robiť to isté a tváre miliónov 
či miliárd ľudí si takto skenovať a uchovávať, v nadväz-
nosti na ich mená, sociálne profily či dokonca aj hlas. 
Pre americký magazín Forbes napríklad jeden z bývalých 
zamestnancov Terrogence prezradil, že firma podobné ak-
tivity robila nielen pre teroristické, ale aj pre rôzne politické 
a sociálne skupiny, a to na objednávku rôznych vládnych 
klientov z celého sveta. Kým v prípade YouTube ide o zber 
verejných dát, v prípade Facebooku mohlo ísť aj o tie sú-
kromné, pričom tento druh „pochybenia“ je dobre známy 
v súvislosti so škandálom Cambridge Analytica z roku 
2014, kedy táto firma využila Facebook na hromadný zber 
politických dát, vďaka jeho laxnému prístupu a otvorenému 
systému, ktorý rôznym firmám poskytoval.

Je veľmi nešťastné, že aktuálnu podobu zberu tvárí si 
veľká časť bežnej verejnosti vôbec neuvedomuje. Obrovské 
množstvo firiem po celom svete dnes prakticky bez akého-
koľvek dohľadu zbiera identifikátory tvárí stoviek miliónov 
až miliárd ľudí, ktoré budú následne použité v systémoch 
iných firiem alebo organizácií. Účel môže byť pritom rôzny. 
Na jednej strane môžu byť použité na identifikáciu teroris-
tov, zlodejov a iných nebezpečných osôb, na strane druhej 
na identifikáciu politických oponentov, nepriateľov režimu 
a v neposlednom rade takisto na identifikáciu zákazníkov 
a cieľov pre reklamu. Vo všetkých prípadoch môže dôjsť 
chybám a konkrétne osoby môžu byť identifikované zle 
a dostať na svoje čelo terč na základe chybného obvinenia. 
V lepšom prípade môže byť niekto falošne obvinený z krá-
deže, v horšom prípade sa môže stať nedopatrením cieľom 
pre zabitie autonómnym dronom.

Zbieranie tvárí je takisto problém v krajinách s relatív-
ne silnými reguláciami. Ani veľké známe firmy, ktoré sú 
pod veľkým dohľadom, totiž nemajú problém pri zbere 
dát balansovať na hrane dobrých mravov a súhlas si od 
ľudí vynútiť zmanipulovaním. V Európskej únii nás už 
takmer rok chráni nové všeobecné nariadenie o ochrane 
osobných údajov (GDPR), pri ktorom je okrem iného vyža-
dované, aby rozpoznávanie tváre bolo aktívne až potom, 
ako naň dá používateľ výslovný súhlas. Vzhľadom na to, 
že Facebook na tejto funkcionalite nie je založený, podľa 
GDPR si od Európanov nemôže súhlas vynútiť štýlom: 
„Klikni na súhlasím, lebo inak bude tvoj účet zrušený“. 

AUTOMATICKÉ 
ROZPOZNÁVANIE TVÁRE 

V MINULOM ROKU 
ZAVIEDOL PRI VSTUPE 

AJ NEWYORSKÝ ŠTADIÓN 
MADISON SQUARE 

GARDEN
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Musí dať používateľovi jasne na výber a ten má možnosť 
túto funkciu odmietnuť. 

Keďže ale Facebook tieto dáta od Európanov rozhod-
ne chce, v rámci svojho rozhrania sa rozhodol pre tzv. 
dark pattern, teda temný mechanizmus (podrobnejšie 
informácie o týchto praktikách nájdete v našom webovom 
článku Temné mechanizmy, ako sa nás rôzne IT firmy 
snažia beztrestne zmanipulovať s úsmevom na tvári). Po-
užívateľom zobrazil okno o tom, že od nich vyžaduje povo-
lenie na rozpoznávanie tváre, tak ako mu zákon káže. Prvé 
okno pôsobilo úprimne s nápisom „Zapnite rozpoznávanie 
tváre, ak chcete, aby sme používali túto technológiu“. Tým 
počestnosť ale končila. Namiesto logických tlačidiel „áno, 
súhlasím“ a „nie, nesúhlasím“ obsahovalo okno tlačidlá 
„Spravovať nastavenia údajov“ (šedé) a „Akceptovať a po-
kračovať“(žiarivo modré). Už len toto zmätenie zapríčinilo, 
že mnoho ľudí kliklo na modré tlačidlo nachádzajúce sa na 
pozícii „pokračovať“, neuvedomujúc si, že funkciu už tým-
to povoľujú a mali aj inú možnosť. Ak si to uvedomili a klikli 
na nič nehovoriace šedé tlačidlo, zobrazilo sa druhé okno 
s temným mechanizmom, kde Facebook na presvedčenie 
schválenia použil strach. Ešte predtým, než používateľovi 
zobrazil na výber medzi povolením alebo nepovolením 
tejto funkcie, ukázal im okno s nasledovným textom: 
Technológia rozpoznávania tváre nám umožňuje chrániť 
vás pred cudzími osobami používajúcimi vašu fotku na 
predstieranie vašej identity alebo prostredníctvom čítača 
obrazovky informovať ľudí s poruchami zraku o tom, kto 
je na fotke alebo vo videu. Ak ponecháte rozpoznávanie 
tváre vypnuté, nebudeme môcť túto technológiu použiť 
v prípadoch, keď cudzia osoba použije fotku, na ktorej 
ste, na predstieranie vašej identity. Táto informácia bola 
zavádzajúca. Schopnosť chrániť sa proti falošným profi-
lom totiž s funkciou rozpoznávania tváre nijako nesúvisí 
a nijako vás proti nej neochráni. Váš účet by po jej vypnutí 
nebol z hľadiska tejto ochrany o nič horší a ani o nič menej 
bezpečný. Šlo a aj stále ide o nečestnú praktiku vyvolania 
súhlasu hlúpym zastrašením, ktoré používatelia bez do-
statočných znalostí danej technológie nemohli rozpoznať.

Ako je vidieť, firmy nemajú zábrany získať súhlas 
formou zmanipulovania ľudí a reguláciu tak „splniť“. 
Okrem toho, prítomnosť regulácie automaticky nezname-
ná koniec problémov. Ako dobrý príklad by mohla slúžiť 
menšia americká firma LocalBlox, ktorá sa od roku 2010 
zameriava na automatický zber tvárí a iných dát zo sociál-
nych profilov ako Facebook, Twitter a LinkedIn, spoločne 
s ďalšími zdrojmi, ako napríklad realitnými stránkami, 
bežnými webmi a podobne. Vytvára pritom databázu 
používateľov s ich tvárami, menami, IP adresami ich 
zariadení, e-mailovými adresami, telefónnymi číslami 
a ďalšími dátami, ako sú napríklad ich záujmy, preferencie 
z hľadiska nákupov a podobne. Tieto databázy následne 
predáva firemným a iným záujemcom. Predstavme si, 
že v budúcnosti budú takéto firmy po celom svete silno 
regulované a museli by mať na každý záznam výslovné 
povolenie, ktoré by bolo možné neskôr stiahnuť (tak 
ako to v EU máme možnosť vďaka GDPR). To síce naoko 
môže pôsobiť pozitívne, ale len za ideálnych podmienok. 
V minulom roku totiž vyšlo najavo, že 1,2 TB databáza 
LocalBoxu so 48 miliónmi osobných profilov bola voľne 
dostupná na cloudovom serveri firmy komukoľvek, kto ju 
našiel. Jej účet (na službe Amazonu) totiž nebol chrá-

nený heslom a dáta tak mohol stiahnuť ktokoľvek. Ako 
dlho tomu tak bolo a koľko ľudí si tieto dáta stiahlo, to 
nevedno. Na problém firmu upozornil bezpečnostný ex-
pert Chris Vickery, z bezpečnostnej spoločnosti UpGuard, 
ktorý nechránený server našiel pri skenovaní webu vo 
februári minulého roku (o pár hodín neskôr firma server 
zabezpečila).

Rozpoznávanie vašej tváre v obchodoch, 
na koncertoch aj športových podujatiach
Akonáhle konkrétne firmy databázy tvárí majú, môžu 
ich predávať ďalej, takže v rámci samotného použitia sa 
rozhodne nebude situácia obmedzovať len na ich tvorcov 
a vládne organizácie, ale aj na komerčnú sféru. Podobne 
ako dnes napríklad cielenú reklamu môže uplatniť aká-
koľvek firma (sprostredkovane), tak bude v budúcnosti 
pravdepodobne akákoľvek firma môcť ťažiť z rozpo-
znávania tvárí. Veľké perspektívy má táto technológia 
v obchodoch, pričom v základe vidíme dva rôzne prístupy. 
Buď sa rozpoznáva tvár z hľadiska konkrétnej osoby (teda 
to, že v obchode ste práve vy), alebo z hľadiska základ-
ných prvkov, teda napríklad toho, aký typ osoby v obcho-
de je (pohlavie a vek určený podľa tváre a postavy) a akú 
má náladu (podľa výrazu v tvári).

Ten druhý menovaný prístup dnes môžeme vidieť v ak-
cii napríklad vo veľkých obchodných centrách Westfield, 
ktoré nájdeme vo Veľkej Británii, Austrálii či na Novom 
Zélande. V útrobách viac ako 40 obchodných domov sa 
nachádza zhruba 1600 reklamných pútačov s čiastoč-
ne skrytými kamerami. Bilbordy používajú systém od 
francúzskej firmy Quividi, pričom skenovanie vykonávajú 
autonómne. To znamená, že natáčajú jednotlivých naku-
pujúcich, pričom systém umelej inteligencie rozpoznáva 
podľa ich tváre a postavy ich pohlavie, vek a takisto aj 
náladu. To všetko z dôvodu, aby v momente, ako sa na 
reklamu pozrú, zaznamenali ich reakciu a následne ju 
zdieľali so zadávateľom reklamy. Quividi uvádza, že sys-
tém odhaduje pohlavie a vek s viac ako 90 % presnosťou 
a náladu s 80 %. Takisto je možné reklamu meniť interak-
tívne podľa toho, či sú v danom momente v okolí hlavne 
muži, alebo prevažne ženy.

V základe ide o anonymné získavanie dát, respektíve 
reakcií na reklamy, pričom logickým ďalším krokom je 
napojenie na databázu tvárí a mien. Prečo zaznamenávať 
reakciu „40-ročného muža“, keď je rovno možné zazname-
nať reakciu „Jána Kováča“, u ktorého je známy reklamný 

„V útrobách 
viac ako 40 
obchodných 
domov sa na-
chádza zhruba 
1600 reklam-
ných pútačov 
s čiastočne 
skrytými 
kamerami.“

STRÁNKA FIRMY BLINK IDENTITY, HLÁSAJÚCA 
„IDENTIFIKUJEME ĽUDÍ V POHYBE“, KTORÚ SI 
PREDAJCA LÍSTKOV TICKETMASTER ZAJEDNAL 
NA VYTVORENIE IDENTIFIKAČNÉHO SYSTÉMU PRE 
KONCERTY

IDENTIFIKÁCIA 
TVÁRÍ ĽUDÍ 
V OBCHODOCH BUDE 
V NASLEDUJÚCICH 
ROKOCH HORÚCIM 
TRENDOM
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identifi kátor, záľuby, rodinní príslušníci a posledné nákupy. 
Ide o jednoduché uplatnenie cielenej reklamy v off -line sve-
te, pričom je na nás, či ho budeme schopní tolerovať.

Nad týmto systémom uvažuje napríklad Facebook, ktorý 
má v tejto súvislosti niekoľko aktívnych patentov. Tie popi-
sujú kamerové systémy v obchodoch, ktoré by rozpozná-
vali zákazníkov a poskytovali obchodu základné údaje z ich 
sociálnych profi lov. Na základe toho obchod môže vedieť, 
akí ľudia sa na aký tovar zameriavajú. Facebook na oplátku 
môže získavať kompletné dáta o tom, čo konkrétne osoby 
nakupujú, čím môže ďalej rozšíriť svoj masívny perso-
nalizovaný záber pre cielenie reklamy. Jeden z patentov 
Facebooku sa napríklad zaoberá detekciou výrazu tváre 
a odhadom nálady, čím personál môže rýchlo zistiť, či je 
nejaký zákazník rozladený, naladený a podobne a potenci-
álne ho môže personál alebo automatický systém osloviť 
(podrobnejší popis toho, ako detegovanie nálad umelou 
inteligenciou funguje, nájdete v článku: Automatické 
rozpoznávanie pocitov a nálad ide do akcie). V dohľadnej 
budúcnosti by sme mohli byť dokonca svedkami toho, že 
v spolupráci s digitálnymi cenovkami sa ceny produktov 
budú meniť podľa toho, aký zákazník sa na ne pozerá. Nie 
diskriminačnou formou, ale napríklad tým, že kamerový 
systém zistí, že nejaký človek sa pozerá na čokoládovú 
tyčinku X, pričom vyzerá váhavo, tak mu cenu zmení 
napríklad na zľavu pri nákupe dvoch kusov.

Potenciál rozpoznávania tváre v komerčnej sfére je 
masívny. V minulom roku odhalil plány na jej zavede-
nie napríklad predajca vstupeniek Ticketmaster, ktorý 
si od nej sľubuje výrazné zrýchlenie vstupov na rôzne 
podujatia. Namiesto ukazovania vstupenky by teda 
návštevníci prešli len turniketom s kamerou. Systém by 
mala zabezpečovať spoločnosť Blink Identity, ktorá vyvíja 
identifi kačné systémy rozpoznávania tváre určené pre 
rýchlosť chôdze, bez toho, aby ľudia museli zastavovať 
a konkrétne sa pozerať do kamery. 

Rozpoznávanie tvárí dnes vidíme zavádzať v obchodoch 
takisto z bezpečnostných dôvodov. Napríklad americký 
reťazec obchodov Saks Fifth Avenue zaviedol pri vstupe 
kamerové systémy, ktoré tváre nakupujúcich porovnávajú 
s databázou známych zlodejov a pokiaľ ich zaznamenajú, 
upozornia ochranku. Minulý rok rozpoznávanie tváre pri 
vstupe zaviedol takisto aj veľký americký štadión Madison 
Square Garden v New Yorku. Prvé použitie sme mohli 
vidieť na basketbalovom turnaji v marci minulého roku, pri 
ktorom návštevníci prechádzali bezpečnostnými bránami, 
na ktorých bol kamerový systém. Tváre boli rozpoznávané 

a hľadala sa zhoda s tvárami potenciálne problematických 
osôb, ako napríklad v minulosti zatknutých výtržníkov. 
Prevádzkovatelia štadiónu nový systém okomentovali so 
slovami: „Náš štadión pokračuje v preskúmavaní nových 
technológií, aby zabezpečil bezpečný a úžasný zážitok pre 
svojich hostí“. Neprezradili však, ako systém dáta používa 
a či sú záznamy tváre návštevníkov uchovávané dlhodobo.

Kamerové systémy budú rozhodne pomáhať pre-
vádzkovateľom v určovaní toho, kto podujatia naozaj 
navštevuje. Pôvodný kupca lístka totiž nie je vždy ten, kto 
na zápas príde. Charles Carroll , viceprezident spoločnos-
ti IDEMIA, ktorá identifi kačné a bezpečnostné riešenia pre 
rôzne štadióny poskytuje, aktuálnu situáciu okomentoval 
so slovami: „Doba, kedy je na štadióne 40 000 až 60 000 
ľudí, o ktorých nikto nevie kto sú, bude čo nevidieť preč“.

V máji minulého roku sa systém rozpoznávania tváre 
objavil takisto na kalifornskom koncerte populárnej spe-
váčky Taylor Swift, kde bol zabudovaný do kiosku s veľkým 
displejom, ktorý zobrazoval jej prípravu na vystúpenie. 
Všetci ľudia, ktorý sa na displej pozreli, mali nevedomky 
tvár zoskenovanú, pričom systém tváre prechádzal data-
bázu niekoľkých stoviek osôb, ktoré Taylor Swift v minulosti 
obťažovali. Bolo tak rýchlo možné zistiť, či sú na podujatí 
a predstavujú riziko. V rámci USA je tajné používanie tohto 
riešenia stále relatívne bezstarostné, nakoľko koncert je 
de facto súkromná akcia, ktorú prevádzkovateľ má podľa 
amerického práva možnosť zaznamenávať.

Legalitu týchto riešení majú „vyriešenú“ takisto v Číne, 
kde je na mnohých miestach v prevádzke systém Sharp 
Eyes, určený na vyhľadávanie zločincov (a nepriateľov štá-
tu) pohybujúcich sa na verejných priestranstvách a pod-
ujatiach. V apríli minulého roku bolo napríklad ohlásené 
úspešné zatknutie 31-ročného muža, ktorého systém 
našiel na koncerte medzi takmer 60 000 návštevníkmi.

Rozpoznávanie tvárí na školách
Rozpoznávanie tváre za začína uplatňovať takisto na ško-
lách. Priekopníkmi sú v tomto inštitúcie v USA, kde sa táto 
technológia objavila ako doplnok kamerových systémov, 
strážiacich školský pozemok. Do databázy je možné vkla-
dať fotografi e sexuálnych predátorov, ktorých je možné 
rozpoznať medzi osobami, ktoré sa približujú k budove.

Ďalším krokom je prítomnosť týchto systémov v trie-
dach, s čím sa v niektorých krajinách takisto experimen-
tuje. Behom októbra minulého roku ich začalo zavádzať 
viac ako 100 štátnych základných a stredných škôl v Aus-
trálii, za účelom zisťovania dochádzky. Systém zavádzal 
v školách melbournský technologický startup LoopLearn, 
na základe dotácie od federálnej vlády Austrálie v hodno-
te 300 000 eur. Systémy sú v základe navrhnuté tak, aby 
nahradzovali praktiku, ktorú poznáme aj na Slovensku, pri 
ktorej učitelia na začiatku vyučovania skontrolujú prítom-
nosť jednotlivých žiakov napríklad odškrtávaním položiek 
v triednej knihe. V austrálskych školách namiesto toho 
začali používať malé kamery, ktoré pravidelne skenujú 
triedy a párujú fotografi e študentov s videným zázna-
mom. Ak nejaký žiak chýba, vykonajú záznam, alebo 
upozornia personál. Keďže v Austrálii sa vykonáva kontro-
la dochádzky žiakov pred začiatkom každej hodiny, školy 
testujúce automatické rozpoznávania tvárí sa pochválili 
(napr. Ballarat Clarendon College), že im technológia 
ušetrí až 2,5 hodiny vyučovacieho času týždenne. 

SLEDOVACÍ REKLAMNÝ PÚTAČ S ROZPOZNÁVANÍM TVÁRE V OBCHODNOM CENTRE 
WESTFIELD

„Doba, kedy 
je na štadióne 

40 000 až
60 000 ľudí, 

o ktorých 
nikto nevie 

kto sú, bude 
čo nevidieť 

preč“

ZAVEDENIE 
ROZPOZNÁVANIE TVÁRE 
DETÍ NA ŠKOLÁCH 
TESTUJE USA, AUSTRÁLIA 
A TAKISTO INDIA

APRÍL 2019 19



Tech

Zavedenie týchto systémov však v Austrálii nezosta-
lo bez odozvy a svoj protest vznieslo mnoho učiteľov, 
rodičov i žiakov. Vo februári tohto roku to napokon viedlo 
k hromadnému zákazu, ktoré vydalo austrálske minister-
stvo vzdelávania, pričom školám nariadilo, že podobné 
systémy na žiakoch nesmú používať bez výslovného 
súhlasu rodičov. Kým niektorí ľudia toto rozhodnutie 
o zákaze uvítali, iní boli k nemu kritickí.

Vedúce osoby v školách, kde dané systémy testovali, sa 
napríklad proti zákazu ohradili a upozornili na to, že sys-
tém bol navrhovaný s dôrazom na bezpečnosť a súkromie, 
pretože fotografie študentov z krátkodobého záznamu 
kamery sú po identifikácii ihneď zmazané. Argumento-
vali tým, že kamery nezaznamenávajú to, čo žiaci robia. 
Iba kontrolujú, že sú naozaj v triede. Z tohto dôvodu teda 
zákaz austrálskeho ministerstvo školstva, odôvodnený 
rizikom potenciálneho ukladania a následného zneužívania 
biometrických dát žiakov, považovali za neoprávnený.

So zákazom naopak súhlasilo mnoho žiakov. Tí pouka-
zovali na to, že im neustála prítomnosť kamery v triede 
vadila a pripomínala im ideu „veľkého brata“, či inej šedej 
eminencie, ktorá ich neustále monitoruje. Na ich stranu sa 
postavilo aj mnoho učiteľov, ktorí vzniesli oprávnenú ná-
mietku, že nie je správne, aby sme mladú generáciu učili, 
že byť pod neustálym dohľadom kamery a automatických 
systémov je niečo normálne a čo sa má očakávať. Človek 
by sa nemal vo verejných budovách cítiť ako vo väzení.

Tieto sociálne argumenty žiakov a učiteľov sú samo-
zrejme dôležité, ale netreba zabudnúť ani na tie technické, 
riešiace bezpečnosť a potenciálne zneužitia. Systémy tohto 
typu, kontrolované školou, alebo sprostredkovateľom, sú 
nevyhnutne náchylné na napadnutie. Ťažko môžeme v štát-
nych školách očakávať technické zabezpečenie na úrovni 
najlepších technologických firiem na svete. Na školách bude 
možné systém napadnúť a používať na monitorovanie alebo 
hromadný zber dát, čo rozhodne nie je v súvislosti s deťmi 
(ale ani dospelými ľuďmi) žiadané a v poriadku.

Okrem týchto relevantných diskusií má celá prob-
lematika rozpoznávania tváre na školách pravdaže aj 
mnoho naivných argumentov, ktoré sa nachádzajú na 
strane zástancov aj odporcov. Typickou ukážkou naivity 
zo strany odporcov je napríklad argument, že dochádzku 
by mali kontrolovať ľudia, nie roboti. Takýto názor sa dá 
označiť za technofóbiu, pretože vychádza jednoducho len 
zo strachu z technických riešení, bez priameho upo-
zornenia na ich nedostatky alebo chyby. Zástup naivity 
nájdeme takisto na strane podporovateľov. Napríklad 
v austrálskom spravodajskom médiu The Conversations 
sa v tejto súvislosti objavilo hlúpe poukázanie na fakt, že 
používanie kamier a rozpoznávanie tvárí v školách nie je 
nič zvláštne, pretože žiaci majú telefóny, ktoré aplikácie 
na rozpoznávanie tváre takisto obsahujú, takže tieto 
technológie už dávno v školách vlastne sú.

Ešte absurdnejšie bolo tvrdenie, že v daných systémoch 
nie je žiadne nebezpečenstvo, pretože fotografie alebo 
tváre študentov sú učiteľom už teraz známe a jediné v čom 
je rozdiel je, že tvár nekontroluje učiteľ, ale počítač. Takže 
je to vlastne v jadre to isté. Tento naivný pohľad nijako 
neadresuje problém existencie dát, ich zber, distribúciu 
a uschovávanie. Ak tváre sleduje učiteľ v škole, alebo 
imigračný pracovník na letisku pri kontrole pasu, je to len 
jedna tvár človeka v jednej hlave človeka. Ľudia si nemôžu 

pamätať nekonečné 
množstvo tvárí a ich hlava 
je „off-line“. To je na hony 
vzdialené od systému, ktorý 
pozná prakticky všetky 
tváre, môže ich ľubovoľne 
perfektne ukladať a viesť si 
o nich podrobné záznamy, 
pričom všetky môžu byť 
kedykoľvek ukradnuté, zne-
užité, predané alebo zdie-
ľané s inými systémami, 
známeho alebo neznámeho 
charakteru, a to naveky.

Skenovacie 
dodávky, ktoré 
jazdia po meste
To, že skenovanie tvárí na 
uliciach, úradoch či na ve-
rejných podujatiach prebie-
ha dnes vo veľkom v Číne, 
mnoho ľudí neprekvapí. Mo-
nitorovanie populácie patrí 
totiž v totalitných krajinách 
k dlhodobým trendom, 
pričom nové technológie ich 
len viac zjednodušili a zefektívnili. Systémy sú však v hojnej 
miere testované aj v západných demokraciách. 

V predvianočnom období sme test rozpoznávania tvárí 
na uliciach mesta mohli vidieť napríklad v Londýne. Akciu 
vykonávala 17. a 18. decembra miestna metropolitná 
polícia, ktorá na niekoľkých lokalitách zaparkovala neozna-
čenú zelenú dodávku, vybavenú kamerami, ktorá bola na-
pojená na register hľadaných a nebezpečných osôb. Celá 
testovacia akcia bola vopred ohlásená na webovej stránke 
polície, pričom v mieste zaparkovaných dodávok bolo 
vidieť aj niekoľko malých plagátov vo formáte A4, ktoré na 
rozpoznávanie tvárí upozorňovali. Vzhľadom na ich veľkosť 
a umiestnenie si však mnoho okoloidúcich akciu ani nevši-
mlo, o čom svedčil aj dotazník britských redakcií, ktoré ľudí 
zastavovali a pýtali sa, čo si o danej činnosti polície myslia. 
Drvivá väčšina ľudí nemala vôbec poňatia o tom, že sa 
v dosahu skenovacej dodávky nachádzajú.

Aj keď tlačové vyhlásenie polície oznamovalo, že ľudia, 
ktorí sa od kamier odvrátia, alebo sa danej oblasti vyhnú, 
nebudú automaticky vnímaní za podozrivých, niekoľko 
aktivistov pre ľudské práva, ktoré sa na miesto dosta-
vili a rozprávali sa s prítomnými hliadkami, tvrdili opak. 
Napríklad Hannah Couchman zo združenia Liberty, alebo 
Silkie Carlo z Big Brother Watch oznámili, že prítomné 
policajné hliadky im verbálne potvrdili, že majú príkaz 
zvážiť podrobnejšiu kontrolu kohokoľvek, kto by sa kame-
rám snažil viditeľne vyhýbať. Nervózne odvrátenie zraku 
od kamier a rýchla chôdza preč s rukou pred tvárou by 
teda zrejme vyprovokovala zásah. Dodávky boli zapar-
kované v londýnskych oblastiach Soho, Piccadilly Circus 
a Leicester Square, pričom v oboch dňoch boli v prevádz-
ke 8 hodín. Neboli známe žiadne zatknutia, pričom polícia 
oznámila, že kamerový záznam zmazala hneď po teste 
a rozpoznané tváre okoloidúcich budú uložené v databá-
ze maximálne 30 dní.

„Microsoft 
predostrel 
svoj dôraz na 
to, aby v roku 
2019 americká 
vláda začala 
urýchlene 
adoptovať 
zákony na 
reguláciu tejto 
technológie“

V ČÍNE ROZPOZNÁVANIE TVÁRE POUŽÍVAJÚ V TRIEDACH 
AJ NA KONTROLU SPRÁVANIA ŽIAKOV

DODÁVKA NA ROZPOZNÁVANIE TVÁRE OKOLOIDÚCICH 
V CENTRE LONDÝNA
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Microsoft a Amazon volajú po regulácii
Špičkové systémy na rozpoznávanie tváre, poháňané po-
kročilými neurónovými sieťami dnes vyvíja mnoho firiem. 
Či už ide o systém Facebooku nazvaný DeepFace, Google 
a jeho FaceNet, Microsoft a jeho Face API, Amazon a jeho 
systém Rekognition, alebo systémy čínskych firiem 
Megvill a SenseTime, vo všetkých prípadoch ide o účinné 
riešenia, ktoré v budúcnosti celkom zmenia svet. 

Hrozby ktoré prinášajú sú reálne. Či už ide o možnosť 
pochybenia formou diskriminácie z dôvodu zlých trénin-
gových dát, alebo o narúšanie súkromia a ľudských práv, 
je extrémne dôležité, aby jednotlivé štáty a únie vytvorili 
v tejto súvislosti čo najrýchlejšie účinné regulácie. Po-
merne prekvapujúce je, že ich k tomu vyzývajú aj samotní 
vývojári, pričom asi najhlasnejšie to urobil v decembri mi-
nulého roku Microsoft. Ten vo svojom blogovom príspevku 
Rozpoznávanie tvárí: je čas konať (Facial recognition: 
It’s time for action) predostrel svoj dôraz na to, aby 
v roku 2019 americká vláda začala urýchlene adoptovať 
zákony na reguláciu tejto technológie. Microsoft upozor-
nil, že džin je vypustený fľaše a pokiaľ nebudeme konať, 
riskujeme, že do 5 rokov sa rozpoznávanie tváre rozšíri 
v podobe, ktorá zhorší rôzne sociálne problémy našej 
spoločnosti. V tom čase už pritom bude mnohonásobne 
náročnejšie dané problémy riešiť.

Jedno z najdôležitejších upozornení, ktoré Microsoft 
vzniesol, je nebezpečenstvo komerčného „preteku ku 
dnu“, pri ktorom sú firmy nútené vybrať si medzi sociálnou 
zodpovednosťou a trhovým úspechom (neprekvapivo volia 
vždy druhú možnosť). Jediným riešením, ako tomu za-
brániť, je vybudovať silné základy povinnej zodpovednosti, 
ktoré tieto firmy budú musieť zo zákona bezpodmienečne 
dodržiavať. Microsoft pritom navrhuje, aby bola vytvore-
ná legislatíva, ktorá by ukladala poskytovateľom riešení 
na rozpoznávanie tváre povinnosť poskytovať verejnú 
dokumentáciu a verejné stanovenie nameraných limitácií. 
Takisto by malo byť povinné umožniť testovať všetky sys-
témy tretím stranám v nezávislých porovnávacích testoch, 
ktoré by odhaľovali slabiny a skrytý bias. Microsoft takisto 
upozornil na problémy technológie z hľadiska súkromia 
a na to, že onedlho bude realitou to, že kamerové systémy 
obchodov budú vzájomne zdieľať dáta, čím bude možné 
získavať dlhodobú históriu pohybu konkrétnych ľudí a ich 
nákupov a iných činností. Je teda nutné vytvoriť zákony, 
ktoré zaručia, že práva verejnosti budú zachované v dosta-
točnej miere. Pričom navrhol, aby aj USA zvážili aplikovanie 
silnej ochrany spotrebiteľa, akú má zavedenú Európska 
únia. Firma sa takisto vyjadrila k použitiu technológie vo 
vládnych systémoch a upozorňuje, že je nutné vytvoriť 
legislatívu, ktorá zaručí, že rok 2024 sa nebude podobať 
na knihu 1984 od Georgea Orwella. Vládne organizácie 
v podobe tajných služieb a policajných zložiek by podľa 
Microsoftu mali byť limitované na použitie rozpoznávanie 
tvárí len v prípade konkrétnych ľudí, nie celej populácie 
a mali by vyžadovať povolenie súdu.

Na stranu Microsoftu sa vo februári postavil aj Amazon. 
Z jeho strany však boli upozornenia značne slabšie. Firma 
zhrnula svoje odporúčania do niekoľkých bodov, ktorými 
by sa budúce regulácie mali zaoberať. V prvom rade majú 
zákony zabezpečiť zachovanie osobných práv jednot-
livcov a v prípade, že je rozpoznávanie tváre používané 
v súdnictve a pri policajnej činnosti, podľa Amazonu 

má byť na konci rozhodnutia vždy človek, alebo aspoň 
strojový systém nesmie pri automatickom rozhodnutí 
prekročiť nižšiu istotu než 99 %. Polícia by zároveň mala 
byť podľa Amazonu vždy transparentná v tom, ako tieto 
technológie používa. V rámci komerčnej sféry Amazon 
zastáva názor, že firmy by mali zákazníkov na prítomnosť 
rozpoznávania tvárí vždy viditeľne upozorňovať. 

Tieto postoje sú ale značne slabé. Amazon naprí-
klad odporúča, aby obchodné centrá, reštaurácie a iné 
podniky vždy upozorňovali na rozpoznávanie tváre veľkou 
písomnou informáciou viditeľnou pri vstupe. Pripomína 
to dnešné povinné upozornenia na kamery, umiestnené 
napríklad na dverách budovy alebo oplotení pozemku. 
Toto jednoduché prianie však nemá vzhľadom na budúc-
nosť prakticky žiadny význam. Aby bolo relevantné, človek 
musí mať možnosť ovplyvniť svoje rozhodnutie. Keby 
bol systém rozpoznávania tváre len v jednom obchode 
v meste, zákazníci by mali možnosť sa mu vyhnúť a ísť 
nakupovať inam. Avšak v momente, ako sa dané upo-
zornenie nachádza pri vstupe do každej budovy, je jeho 
existencia už irelevantná. Človek sa už nemôže rozhod-
núť, že sa systému rozpoznávania tváre vyhne, pretože by 
už ďalej nemohol byť súčasťou spoločnosti. Je nad slnko 
jasnejšie, že s postupom času môžeme očakávať zavá-
dzanie kamerových systémov a identifikátorov tvárí práve 
na lokalitách, ktoré sú pre spoločnosť kľúčové (obchody, 
stanice dopravy, školy, úrady). Povinné upozornenie je 
v takomto prípade už len divadlo, bez akéhokoľvek opod-
statnenia a efektu. 

Pripravte sa, zmena nevyhnutne prichádza 
Systémy na rozpoznávanie tváre sú vo vládnej aj komerč-
nej sfére dnes adoptované extrémne rýchlym tempom. 
V súčasnom stave sa zdá, že zabrániť ére ich masívneho 
uplatňovania bude už nemožné, pričom musíme očaká-
vať ich pozitívny aj negatívny efekt.

Odporcovia si nemôžu zakrývať oči nad tým, že rozpozná-
vanie tváre prináša do sveta aj mnoho dobra. V apríli minu-
lého roku napríklad indická polícia v Novom Delí pomocou 
týchto systémov úspešne našla takmer 3000 stratených 
detí. Americkí historici dnes pomocou nich identifikujú 
portréty ľudí, ktorí sa zúčastnili bojov v americkej občianskej 
vojne pred 150 rokmi, zatiaľ čo mnoho výskumníkov z ob-
lasti zdravotníctva túto technológiu čoraz častejšie úspešne 
používa na hromadnú a lacnú detekciu raritných genetic-
kých chorôb v populácii Afriky a latinskej Ameriky.

Podporovatelia si zároveň ale nemôžu zakrývať oči nad 
tým, že technológie rozpoznávania tváre sú dnes použí-
vané v totalitných krajinách na potlačovanie práv a slobôd 
občanov. V západných krajinách sa môžu stať nositeľom 
diskriminácie, na základe skrytého strojového biasu a takis-
to nástrojom na falošné obvinenia a stratu súkromia. V ko-
merčnej sfére hrozí, že podobizne ľudí sa stanú samozrej-
mým verejným majetkom firiem, ktoré ich budú zneužívať 
na rôzne pochybné účely a čierne predajné praktiky.

Je nutné, aby sa v tejto oblasti celosvetovo vytvorili 
silné a rozsiahle regulácie, podobne ako tomu došlo v sú-
vislosti s potravinami či nebezpečnými látkami. Regulácie 
síce všetky potenciálne problémy v žiadnom prípade 
nevyriešia, ale sú rozhodne lepšie, než neregulovaný 
divoký západ odtrhnutý z reťaze, ktorý by sa rýchlo mohol 
zvrhnúť do absurdných podôb.

MALÝ PLAGÁT NA 
LONDÝNSKEJ LAMPE. 

UPOZORŇUJE, ŽE 
V BLÍZKOSTI JE 
IDENTIFIKAČNÁ 

DODÁVKA

PRÍSLUŠNÍCI POLÍCIE 
V 6,5-MILIÓNOVOM 

ČÍNSKOM MESTE LUO-
JANG, S NASADENÝMI 

OKULIARMI NA 
ROZPOZNÁVANIE 

TVÁRE, KTORÉ ZAVIEDLI 
V MINULOM ROKU
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ROMAN KADLEC

akzvané Nonstop dá-
tové balíky si môžete 
aktivovať na ľubo-

voľné telefónne číslo, ktoré má 
predplatené dáta. Ide o doplnok 
k štandardnej dátovej službe, 
pričom aplikácie a webové strán-
ky, ktoré sú zahrnuté v balíčku, 
môžete využívať bez toho, aby 
sa dáta odpočítavali z vášho 
predplateného objemu dát. Treba 
však brať do úvahy skutočnosť, že 
presmerovanie do inej aplikácie 
alebo na inú webovú stránku môže 
spotrebovávať dáta z vášho pred-
plateného objemu dát. Takisto aj 
reklamy sa môžu načítavať z rôz-
nych zdrojov a môžu spôsobiť 

určitú spotrebu dát.
K dispozícii je 6 typov Nonstop 

dátových balíkov. Balík Čet obsa-
huje aplikácie na komunikáciu. 
Milovníkov sociálnych sietí môže 
zaujať balík Sociálne siete. Oran-
ge myslí aj na hráčov a náročných 
používateľov navigácie. Samo-
statnú kapitolu tvoria aplikácie 
na počúvanie hudby a sledovanie 
videa, ktoré môžu byť najnároč-
nejšie na dáta. Zoznam všetkých 
aplikácií v jednotlivých balíčkoch 
nájdete v priloženej tabuľke.

Pokiaľ chcete využívať viacero 
Nonstop dátových balíkov, môže-
te si ich objednať bez obmedze-
nia. Orange vám dá v takom prí-

pade aj zľavu – za dva aktivované 
balíky zaplatíte o 1 euro menej, 
ako je súčet ich štandardnej 
ceny. A za každý ďalší aktivovaný 
balíček ušetríte vždy o ďalšie 
1 euro naviac. Pokiaľ si teda 
aktivujete všetkých šesť balíčkov, 
môžete ušetriť až 60 € ročne a 
navyše získať nový mobil až o 200 € 
výhodnejšie. Jednotlivé balíčky si 
môžete objednať zaslaním SMS 
správy na číslo 2301.

Nonstop dátové balíky je možné 
využívať na území SR a takisto 
navyšujú objem dát, ktorý môžete 
využiť v roamingovej Zóne 1. 
Extra objem dát pre roaming 
uvádzame v tabuľke.

Orange takisto rozdáva ľubo-
voľný nonstop dátový balík na 
obdobie 12 mesiacov zadarmo, 
ak si aktivujete, alebo už vyu-
žívate balík služieb Love 40, 50 
alebo 60.

T

Orange ponúka špeciálne 
dátové balíčky, ktoré 
obsahujú neobmedzené 
dáta pre vybrané aplikácie. 
Pokiaľ teda často sledujete 
video na mobilných dátach 
alebo počúvate hudbu, tieto 
balíčky môžu byť pre vás 
atraktívne. Neobmedzené 
dáta sú k dispozícii aj pre 
ďalšie kategórie aplikácií.

Doprajte si 
neobmedzené 
dáta 
od Orangeu

Nonstop
Čet

Nonstop
Sociálne siete

Nonstop
Navigácia

Nonstop
Hry

Nonstop
Hudba

Nonstop
Video

Zoznam aplikácií v balíčku

WhatsApp
Telegram

Messenger 
Skype 
Viber

Facebook 
Twitter 

Instagram 
Pinterest 
Snapchat 

Badoo

Google Mapy
Waze

Apple Mapy
Sygic Truck Navigation 

Sygic Car Navigation Sygic 
Professional Navigation
Sygic Voucher Edition

Sygic

Pokémon GO
Clash Royale

Diggy's Adventure
Seaport

TrainStation 
Emporea 

Epic Evolution

Spotify 
Hudba Google Play 

Apple Music 
Deezer 

Tidal

YouTube 
Orange TV

Netflix
HBO GO

Extra dáta v roamingu v Zóne 1 500 MB 1100 MB 1500 MB 1500 MB 1600 MB 2800 MB

Cena balíčka 2 € 4 € 4 € 4 € 6 € 10 €

SMS aktivácia balíčka CET na 2301 SOC na 2301 NAV na 2301 HRY na 2301 HUD na 2301 VID na 2301

  Podrobné informácie  o  Nonstop dátových bal íčkoch od Orangeu
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Ponuka je podmienená uzavretím jedného alebo dvoch akciových dodatkov s 24-mesačnou viazanosťou a splnením ďalších podmienok, o ktorých je 
možné sa informovať na predajných miestach spoločnosti Orange Slovensko, a.s.

Hurááá
domov

Pretože s balíkom služieb Love vás
doma čaká ďalšia skvelá odmena.

Teraz
Nonstop

dátový balík
zadarmo
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Skutočne nulový odber? 
Obrovskou výhodou systému VAM je to, že má 
nulový odber elektriny. Pokojne tak môžete 
nechať auto na parkovisku celý týždeň, batériu 
v automobile to nijako neohrozí. Systém VAM 
R1 sa totiž aktivuje práve vtedy, keď auto 
otvoríte a budete sa ho snažiť naštartovať. 
To sa nebude dať, pretože tomu bráni systém 
typicky 6 blokovaných súčastí automobilu. Na 
odblokovanie vozidla, teda jeho naštartovanie 
je  treba vložiť do vyhradeného priestoru tzv. 
čiernu skrinku, ktorá obsahuje tú správnu 
kombináciu kódov.  

Bez čiernej skrinky nie je možné s autom 
odísť. Vozidlo sa pritom stále dá plne serviso-
vať a záruka na vozidlo po namontovaní tohto 
imobilizéra platí ďalej. Na namontované časti 
pritom preberá plnú záruku VAM security, na 
ostatné časti auta ostáva zachovaná. 

Z tohto hľadiska je auto naozaj neukrad-
nuteľné tak, že zlodej z miesta činu odíde na 
ukradnutom aute. Prirodzene, mohol by ho ne-
chať naložiť a odviezť, ale to je príliš nápadné, 
drahé aj náročné a nie je to bežná cesta. 

Aj skúsený mechanik či dokonca ten, kto 
VAM do vozidla montoval, potrebuje naozaj veľa 
času na to, aby v podstate celé auto rozobral a  
našiel všetky blokovacie obvody. 

V minulom vydaní nášho magazínu 
sme popisovali zabezpečovací systém 
VAM Security. Jeho hlavnou výhodou 
je nevídaná funkčnosť – za 20 rokov 
činnosti tejto firmy naozaj nebolo 
ukradnuté ani jedno auto, do ktorého 
bol imobilizér VAM R1 namontovaný. 
Pritom táto firma namontovala svoj 
systém už do niekoľko tisíc vozidiel, 
a to v prevádzkach na Slovensku aj 
v Čechách. A svoju pôsobnosť naďalej 
rozširuje. 

tejto časti ďalej pokračuje-
me jeho popisom a uvádza-
me aj zaujímavé nadstavby. 

K článku pridávame aj názorné video, 
ktoré presne ukazuje, ako systém VAM 
R1 funguje. 

Za 20 rokov
ani jedno ukradnuté auto? 

Predstavenie

V

Č A S Ť  2 .

ČIERNA SKRINKA, KTORÁ JE KĽÚČOM 
K NAŠTARTOVANIU VOZIDLA

No a čo keď idem do servisu?
No a ako je to s tým servisom, kde auto naozaj 
môže stráviť niekoľko dní a sú tu technici, ktorí 
príslušné auto do detailov poznajú? Autor tohto 
systému, Štefan Vámoš, to vymyslel opäť geniál-
ne jednoducho, podobne ako keď na kombinato-
rike založil systém VAM R1. Čierna skrinka sa totiž 
zaplombuje obyčajnou nitkou a nálepkou s pod-
pisom majiteľa. Takto vznikne v podstate pečať, 
ktorú si odfotíte mobilom a servis upozorníte na 
to, že plomba sa nesmie pri servisnom zásahu 
narušiť. Preto ani v tomto prípade sa nedá odčí-
tať, čo všetko čierna skrinka blokuje. 

V prípade rozsiahlej opravy alebo havárie 
s nevyhnutnou výmenou kabeláže technici 
VAM Security prídu do servisu a auto uvedú do 
pôvodného stavu. Po oprave auta sa VAM R1 
opäť namontuje. 

V minulej časti sme uviedli, že k tomuto 
systému dostávate po inštalácii dve čierne 
skrinky, ak by sa tej jednej niečo stalo, alebo by 
ste ju stratili. Prirodzená otázka je, čo sa stane, 
ak stratíte obidve čierne skrinky? Servisní 
technici VAM security vtedy pricestujú za vami 
kdekoľvek v Európe a auto spojazdnia. Treba ale 
počítať s dlhším časom na spojazdnenie, ani 
pre servisných technikov s dokumentáciou to 
nie je úplne jednoduchá úloha.

24 APRÍL 2019
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MONTÁŽ CELÉHO SYSTÉMU SA VYKONÁVA 
V ŠPECIALIZOVANÝCH PREVÁDZKACH VAM 
SECURITY. NÁJDETE ICH PO CELOM SLOVENSKU

PO VLOŽENÍ ČIERNEJ SKRINKY NA ĽAHKO 
PRÍSTUPNÉ MIESTO AUTO BEZ PROBLÉMOV 

NAŠTARUJETE

Nadradené systémy nad VAM R1
Nad základným radom imobilizéra VAM R1 sú 
ďalšie systémy. Môžete si vybrať ODŤAH alebo 
AKUSTIK. Pri VAM ODŤAH sa cena voči VAM R1 
zvyšuje o 390 eur (pre vozidlo Škoda Fabia) 
a obsahuje aj ochranu voči odtiahnutiu, nakla-
daniu, tlačeniu vozidla, krádeži kolies a ochra-
nu motorovej časti vozidla. Napr. proti krádeži 
kolies sa auto chráni tak, že si zapamätá uhol 
náklonu pri zaparkovaní a pri jeho zmene začne 
ale poriadne hlasno trúbiť. 

Stupeň VAM AKUSTIK zaistí rovnako ochranu 
proti naloženiu, ťahaniu či tlačeniu auta, 
krádeži kolies, vniknutiu do motora, ale v tomto 

prípade aj proti vniknutiu do interiéru alebo 
batožinovej časti. Ak sa tak stane, opäť zaznie 
hlasný zvuk klaksónu v jednom tóne a zároveň 
auto svieti. Ako sme si vyskúšali, ten zvuk sa 
nedá na parkovisku prehliadnuť. Upozorňujeme 
na to, že na AKUSTIK si treba zvyknúť, do 20 
sekúnd musíte vložiť čiernu skrinku do vozidla 
pri každom jeho otvorení. Na to treba myslieť 
napr. pri nákupe tovaru a jeho vložení do kufra 
auta. Systém VAM AKUSITIK je drahší o 580 eur 
voči VAM R1 (pre Škoda Fabia). 

Existuje aj protiúnosový imobilizér TIMER, 
ktorý ochráni auto aj proti krádeži naštarto-
vaného auta, teda so zasunutou čiernou 
skrinkou. Tento je určený predovšet-
kým pre luxusné limuzíny a ľudí, ktorí 
nimi cestujú do iných krajín. Pred-
stavte si situáciu, že sedíte v aute 
a zlodej vás napr. na križovatke 
zbraňou prinúti zastaviť vozidlo 
a vystúpiť z neho. Toto sa môže 
v niektorých krajinách stať a ak 
máte TIMER, nemusíte pri vystú-
pení z auta nič urobiť. Stačí len to, 
aby sa otvorili dvere naštartovaného 
auta. Auto po 20 až 60 sekundách 
jazdy so zlodejom za volantom vypne 
motor a viac nenaštartuje. Naštartuje ho 
len majiteľ vozidla, ak si po „nepojazdné“ auto 

príde a urobí jednoduchú operáciu na utajenom 
mieste v aute. Pokojne potom môže pokračo-
vať v jazde a zlodejovi na rozlúčku aj zamávať. 
Pozrieť si to môžete aj na našom videu. 

Tak čo, porozmýšľate? Odporúčame, pri 
moderných autách a značkách populárnych 
u zlodejov sa to naozaj oplatí. 

krem toho, že v marci boli prezidentské voľby, sa toho 
pomerne dosť udialo aj u nás v redakcii. Roman bol na 
predstavení nového Huawei P30 v Paríži, či pozrieť sa 

na výrobu žiletiek v Poľsku. Michal zase cestoval na predstavenie 
Sharp. Z týchto podujatí sme priniesli aj zaujímavé články u nás 
na webe.

Ako redakcia sme sa zúčastnili aj na IT hrách, ktoré zorga-
nizovala spoločnosť WESTech v Starom Smokovci, kde sme sa 
aj dobre zabavili. Prišli sme tam aj s naším unikátnym kvízom 
a zašifrovanou hádankou, ktorú museli jednotlivé tímy uhádnuť. 
Fígeľ spočíval v tom, že museli na dekódovanie použiť aj špeciál-
nu ceruzku. IT hry boli super, išlo o veľmi príjemnú a neformálnu 
akciu, kde sme sa na záver zabavili pri koncerte Michala Hudáka 
a Mariána Čekovského.

No ale aby ste nepochybovali, že aj my vieme čo je to „byť 
v gala“ tak vám prinášame aj zopár fotiek, ktoré to dokazu-
jú. Nášho Ondreja obliekol v Teleráne stylista Jakub Abrahám. 
Svedčí mu to, čo poviete? Xénia s Romanom zase absolvovali 
spoločný ples fanúšikov volejbalu. 

O

XÉNIA S ROMANOM 
NA PLESE

ONDREJA V TELERÁNE 
OBLIEKOL STYLISTA 

JAKUB ABRAHÁM

Z nášho redakčného zákulisia, pretože aj my sme len ľudia

Zo života redakcie

PREHĽAD
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Poznáme víťazov ankety 
Mobil roka 2018
Od 12. 1. do 12. 2. 2019 prebiehalo verejné hlasovanie v ankete Mobil 
roka 2018, na základe nominácií zástupcov technologických médií 
FONY.sk, TECHBOX a TOUCHIT. Pozrite si výsledky.

Špičkový mobil 
roka 2018

Výhodný mobil 
roka 2018

Bluetooth reproduktor 
roka 2018

Gadget 
roka 2018

Inteligentné hodinky 
roka 2018

Bluetooth slúchadlá 
roka 2018

Rozumný mobil 
roka 2018

36,20 %  Huawei Mate 20 Pro
21,59 % Samsung Galaxy Note 9
21,54 %  Apple iPhone XS Max

38,01 %  Huawei P20 Lite
24,61 %  Xiaomi Mi A2
11,04 %  Samsung Galaxy A6

58,62 %  JBL Xtreme 2
11,29 % Marshall Killburn II
8,81 % Bose SoundLink Revolve

23,63 %   JBL Partybox 300
22,67 %  iRobot Roomba 981
19,40 %  GoPro Hero7 Black

29,60 %  Apple Watch Series 4
23,18 %  Samsung Galaxy Watch
14,03 % Xiaomi Amazfi t 2 Stratos

23,69 %  JBL Tune 500BT
20,18 % Marshall Major III Bluetooth
14,18 %  Bose SoundSport Free

28,55 %  Huawei P20
16,65 % Samsung Galaxy A7 (2018)
16,53 %  Honor 10

Špičkové mobily chráni ESET 
Mobile Security

Rozumné mobily chráni ESET 
Mobile Security

Úplné výsledky ankety a mená 
výhercov cien nájdete na

www.mobilroka.sk

Generálny partner Hlavní partneri Mediálni partneri 
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LIBERTY

DEMA E-CARMEN

P R E H Ľ A D

ROMAN KADLEC

elekom štartuje s dvoma modelmi, Liberty E-
-Traffi  c 26 a 28 7spd. Bicykle sa líšia obvodom 
kolies a tým pádom sú určené pre odlišných 

jazdcov. Menší 26-palcový model je vhodný pre používa-
teľov s výškou cca do 170 - 175 cm a 28-palcový model 
je určený jazdcom s výškou aspoň 170 cm.
Bez ohľadu na obvod kolies, ceny pre oba modely 
elektrického bicykla sú totožné a podľa paušálu ÁNO sú 
stanovené nasledovne:

Oba bicykle sú dostupné v čiernej farbe a majú dojazd
30 - 50 km. Využívajú predný motor BAFANG 250W 36V, 
majú hliníkový rám, odpruženú prednú vidlicu a hmotnosť 
20 kg. Telekom má v ponuke aj slovenský mestský elektro-
bicykel Dema E-Carmen 28 7sp. Je vybavený hliníkovým 
rámom, komponentmi SHIMANO, odpruženou vidlicou 
Suntour a siedmimi prevodmi. Jeho cena je rovnaká ako v 
prípade bicyklov Liberty E-Traffi  c.

V ponuke má aj novú 
elektrickú kolobežku 
Možno sa čudujete, že v ponuke 
telekomunikačného operátora nájdete 
elektrický bicykel. Ide však o zariade-
nie, ktoré podporuje mobilitu a práve 
o tom sú aj služby telekomunikačných 
operátorov. Telekom má v ponuke aj 
elektrické kolobežky a aj tento segment 
rozšíril o novinku.
Kolobežku Ninebot by Segway KickSco-
oter ES1 môžete získať k paušálom 
ÁNO za nasledovné ceny:

Telekom koncom marca rekapituloval rok 
2018 a prezradil nám, o ktoré telefóny bol 
medzi zákazníkmi najväčší záujem:

Tieto telefóny sa 
predávali v roku 2018 
najlepšie

pohľade na zoznam TOP 15 môžete 
narátať 6 rôznych výrobcov telefó-
nov. Avšak Telekom mal v roku 2018 

vo svojom portfóliu až 13 rôznych značiek.
Samsung opäť obhájil svoje prvenstvo, 

od roku 2013 je vždy na prvom mieste 
a jeho telefón, Samsung Galaxy J5 2017, sa 
umiestnil na čele s výrazným náskokom. Jeho 
predaje boli viac ako dvojnásobné v porov-
naní s druhým najpredávanejším telefónom, 
ktorým je Huawei P20 lite.

Medzi najpredávanejšími telefónmi sa 20 
mesiacov po sebe umiestňovala aj Nokia 
3310. Nie je preto prekvapením, že za rok 
2018 jej patrí skvelé 8. miesto. A čo sa týka 
iPhonov, tie si držia v Telekome stabilný podiel 
na trhu. Ten sa však v posledných mesiacoch 
rozdelil medzi viacero telefónov, keďže Apple 
predstavil v roku 2018 až 3 novinky a Telekom 
má v ponuke aj staršie modely.

Samsung Galaxy A8 2018

Samsung Galaxy A6

Huawei p9 lite mini

Huawei Y6 2018

Nokia 3310

iPhone 8

Samsung Galaxy S9

Alcatel 2008

motorola moto E4

Huawei Mate 20 lite

Huawei P10 lite

Samsung Galaxy A5 2017

Samsung
Galaxy J5 2017

Huawei
P20 lite

motorola
moto g6 Play

Kolobežka ponúka aplikáciu pre An-
droid a iOS, má dojazd 25 km a maxi-
málnu rýchlosť 20 km/h, resp. až 25 
km/h, ak použijete voliteľnú externú 
batériu. Kolobežka váži 11,3 kg, má 
výkon 250 W a jej nosnosť je
100 kg. Je určená na jazdenie po 
asfalte a inom rovnom povrchu s pre-
kážkami menšími ako 1 cm.

129 € prvotná + 9 €
mesačne pre ÁNO XXL
179 € prvotná + 13 €
mesačne pre ÁNO XL
279 € prvotná + 15 €
mesačne pre ÁNO L
329 € prvotná + 16 €
mesačne pre ÁNO M a ÁNO M dáta
329 € prvotná + 16 €
mesačne pre ÁNO S

1 € prvotná + 2 €
mesačne pre ÁNO XXL
1 € prvotná + 7 €
mesačne pre ÁNO XL
9 € prvotná + 10 €
mesačne pre ÁNO L
99 € prvotná + 11 €
mesačne pre ÁNO M a ÁNO M dáta
139 € prvotná + 11 
 mesačne pre ÁNO S

T

PRI

Operátor Slovak Telekom rozšíril portfólio zaria-
dení, ktoré môžete výhodnejšie získať k hlasovým 
paušálom, o novú kategóriu – elektrické bicykle.

K paušálom ÁNO si 
môžete kúpiť už aj 
elektrický bicykel

Telekom štartuje 
jarnú mobilitu

1

2

3
4.

5.

6.
7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.

DEMA E-CARMEN
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Starlink a jeho 
celosvetová 
internetová vízia 
práve začína
Elon Musk začal budovať vesmírny internet. Masívny projekt, 
ktorého cieľom je internetovo pokryť celú planétu, sa nám 
začína zhmotňovať priamo pred očami. Čo to vlastne zname-
ná? Ako bude systém fungovať, z čoho sa bude skladať a ako 
ho budeme všetci na svete môcť používať?

paceX, americká technologická spoločnosť 
pôsobiaca v aerokozmickom priemysle, 
začína tento rok budovať systém Starlink. Ide 

o masívnu konšteláciu takmer 12 000 komunikačných 
satelitov, ktorá v rámci svojho rozsahu nemá v histórii 
vesmírnych programov obdobu. Ide o vybudovanie veľkej 
orbitálnej siete, ktorej účelom je sprostredkovať na celom 
zemskom povrchu rýchle a cenovo dostupné internetové 
pripojenie komukoľvek, kto o to bude mať záujem.

Ak tento systém bude úspešný, pôjde o skutočnú
disrupciu v rámci súčasných veľkých telekomunikač-
ných sietí a dominantných poskytovateľov interneto-
vého pripojenia. V rámci vyspelých štátov a veľkých 
mestských oblastí s kvalitným pripojením prinesie 
novú konkurenciu, ktorá bude tlačiť na zlepšovanie 
služieb. Do mnohých kútov sveta (typicky napr. ame-
rický vidiek), prinesie konkurenciu vôbec po prvýkrát 
a zruší monopol mnohých telekomunikačných spoloč-
ností, ktoré vďaka nulovému trhovému tlaku svoje linky 
nezlepšujú a nechávajú mnohých ľudí odkázaných na 
pomalé pripojenia. No a v neposlednom rade prinesie 
možnosť lacného a rýchleho internetového pripoje-
nia aj do všetkých oblastí, kde internetové pripojenie 
dostupné ešte nikdy nebolo.

Čo sa zmenilo a prečo je dnes stavba 
tohto projektu možná
Presmerovať veľkú časť internetovej prevádzky do vesmí-
ru, kde si ju bude pomocou laserov preposielať viac ako 
desaťtisíc satelitov, obiehajúcich okolo Zeme rýchlosťou 
28 000 km/h, pôsobí na prvý pohľad ako nápad nejakého 
šialenca. Nuž veru, projekt tohto rozsahu, ktorý začala 
vytvárať prelomová spoločnosť SpaceX, nie je rozhodne 
malé sústo. Nebolo to ale tak dávno, čo sa všetci smiali 
plánu postaviť raketové nosiče so znovupoužiteľnými 
stupňami, ktoré by sa po štarte vracali späť na zem 
a hladko pristávali na kozmodróme či na plošine na mori. 
Keď v roku 2002 firmu Elon Musk založil a obdaroval 
internet fotkou hŕstky prvých zamestnancov, tancujúcich 

pri zvuku mexickej kapely, vyzeralo to ako žart.
Dnes je ale všetko inak. SpaceX je dnes najväčší koz-

mický dopravca na svete (podľa počtu aktívnych kontrak-
tov na štarty rakiet), pričom začína klasickej konkurencii 
doslova vypaľovať rybník. Firma bola založená s úmyslom 
priniesť dramatické zníženie nákladov na vynesenie ob-
jektov na obežnú dráhu, ktoré by otvorilo dvere obrovskej 
komercializácii kozmického priestoru a umožnilo by 
finančne dostupné lety na Mesiac a Mars.

V roku 2008 sa spoločnosť SpaceX stala vôbec prvou 
komerčnou firmou na svete, ktorej raketa dokázala 
vyniesť náklad na orbitu (raketa Falcon 1). Do tej doby 
šlo výhradne o doménu štátnych kozmických programov. 
V roku 2010 sa stala prvou komerčnou firmou, ktorá 
dokázala vypustiť na orbitu kozmickú loď a pristáť s ňou 
naspať na Zemi (kozmická loď Dragon). V roku 2012 sa 
stala prvou komerčnou firmou, ktorá dokázala pripojiť 
svoju (nepilotovanú) loď ku Medzinárodnej kozmickej 
stanici. V roku 2015 ako prvá na svete vykonala úspeš-
ný štart rakety a jej následné hladké raketové pristátie 
návratového prvého stupňa (Falcon 9) a v roku 2017 
sa stala prvým a zatiaľ jediným kozmickým dopravcom, 
ktorý raketové stupne používa úspešne opakovane 
a bezpečne s nimi automaticky vertikálne pristáva. V roku 
2018 firma ohúrila svet so štartom svojej prvej ťažkej 
rakety Falcon Heavy, s úspešným simultánnym pristátím 
dvoch prvkov jej prvého stupňa a propagačným vyslaním 
auta Tesla Roadster na obežnú dráhu okolo Slnka (slúžil 
ako testovacia záťaž). Dnes už azda nikto nepochybuje, 
že plánovaná superťažká raketa BFR, schopná dopra-
viť ľudskú posádku na Mesiac či Mars, sa stane takisto 
realitou.

Do dnešného dňa SpaceX vykonal so svojou loďou 
Dragon už 16 zásobovacích misií pre NASA a Medzi-
národnú vesmírnu stanicu. Má za sebou už viac ako 
70 úspešných štartov raketových nosičov so satelitmi 
svojich zákazníkov (vrátane amerického ministerstva 
obrany) a je v plnom prúde na prípravu lode Dragon 
pre ľudskú posádku, ktorá bude po prvý raz štarto-

PRVÝ ŠTART RAKETY 
FALCON HEAVY

PREHĽAD

FRANTIŠEK URBAN

„Na Starlink sa 
bude možné 
pripojiť z kto-
réhokoľvek

  miesta sveta, 
vrátane Slo-
venska.“
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vať v priebehu tohto roku a znovu obnoví americké 
pilotované lety do kozmu (tie skončili v roku 2011, 
odkedy všetku posádku dopravujú na stanicu len ruské 
kozmické lode Sojuz).

Dramatická redukcia ceny, ktorú priniesol SpaceX so 
svojimi znovupoužiteľnými raketami (ďalšie zníženie 
nastane s úspešným návratom druhého stupňa), mení 
výrazne situáciu na trhu s kozmickými technológiami. 
Projekty, o ktorých sme v minulosti mohli z dôvodu as-
tronomických nákladov len snívať, sa stávajú realizo-

vateľné a jedným z nich je 
aj projekt globálnej inter-
netovej vysokorýchlostnej 
satelitnej siete. A to je 
práve Starlink. Nejde 
o sen vzdialený dekády či 
storočia. Elon Musk oča-
káva, že systém vojde do 
úvodnej čiastočnej pre-
vádzky do roku 2022 a po 
svojom dobudovaní bude 
v nasledujúcej dekáde 
schopný prevziať na svoje 
bedrá väčšinu svetovej 
internetovej prevádzky.

Monštruózny projekt dostal zelenú 
a začína sa jeho stavba
Prvé satelity systému Starlink majú naplánovaný štart 
na máj tohto roku. Zatiaľ ešte neznámy počet kusov (nie 
viac ako 25) vynesie naraz raketa Falcon 9. Projekt je 
rozdelený do dvoch fáz a niekoľkých častí. V rámci prvej 
fázy projektu fi rma behom niekoľkých rokov postupne 
vynesie na orbitu 4425 satelitov. V prvej časti tejto fázy 
pôjde o 1600 satelitov, umiestnených na orbitu 550 km, 
v jej druhej časti o 2825 satelitov umiestnených na orbitu 
vo výške 1110 km.

Komerčná prevádzka systému začne po štarte prvých 
800 kusov satelitov (iba v tých častiach sveta, ktoré tieto 
úvodné satelity budú pokrývať). 

Druhá fáza projektu, ktorá uvedie Starlink do plného 
operačného stavu, bude pozostávať z postupného vyne-
senia ďalších 7518 satelitov, určených pre veľmi nízku 
obežnú dráhu (VLEO – Very Low Earth Orbit). V súčasnos-
ti sa pre ne počíta s výškou 322 km, čo je o pár kilomet-
rov nižšie, ako obieha medzinárodná vesmírna stanica 
ISS (330 až 420 km). Nižšie orbitálne dráhy síce vyžadujú 
väčšie množstvo satelitov, pretože pokryjú menšiu časť 
povrchu Zeme, ale zároveň otvárajú priestor na použitie 
vyšších frekvencií a rýchlejšieho spojenia, čo prinesie 
zrýchlenie, zefektívnenie a zlepšenie samotnej siete. 
K detailom sa ešte dostaneme.

Starlink má za sebou už úvodnú experimentálnu pre-
vádzku. Testovanie sa začalo vo februári minulého roku, 
kedy SpaceX vyniesol na orbitu dva testovacie satelity, 
overujúce funkčnosť jednotlivých systémov a riešení 
Starlinku, naplánovaných pre kompletnú sieť. Elon Musk 
im dal prezývky Tintin A a Tintin B, podľa populárneho 
a už takmer sto rokov starého komiksu Tintinove dob-
rodružstvá. Testovacia komunikácia satelitov so Zemou 
prebiehala a prebieha dobre, pričom Musk sa vyjadril, 
že experimentálne internetové spojenie, ktoré medzi 

sebou a Zemou satelity vytvorili, dosiahlo vysoký dátový 
tok s nízkou latenciou (25 ms), čo by stačilo aj na dobré 
hranie on-line videohier.

V novembri minulého roku Americká federálna komisia 
pre komunikáciu (FCC) schválila a udelila SpaceX povole-
nie na rádiofrekvenčnú prevádzku 4425 satelitov na nízkej 
orbite (LEO) a 7518 satelitov na veľmi nízkej orbite (VLEO). 
Zároveň celej skupine takmer 12 000 satelitov vyhra-
dila konkrétne frekvenčné pásma. Rezervovanie týchto 
frekvencií pre účely SpaceX a Starlinku nie je nekonečné 
a v rámci povolenia musí SpaceX začať využívať frekvencie 
pre prvých 1200 satelitov najneskôr v roku 2024. Toto ča-
sové obmedzenie zaručuje to, aby rezervácia frekvenčných 
pásiem nepotlačovala konkurenciu, v zmysle že SpaceX 
si len pásma alokuje a následne na nich dekády „sedí“ 
a nepoužíva ich. Súčasný májový termín štartu prvých sa-
telitov na palube rakety Falcon 9 je jediný, ktorý poznáme. 
To, kedy budú nasledovať ďalšie satelity a v akých várkach, 
fi rma nezverejnila. Tieto plány očividne výrazne závisia 
od toho, aká úspešná bude prvá skupina satelitov, čo sa 
dozvieme v nasledujúcich mesiacoch. Ak všetko dopadne 
dobre, behom nasledujúcich rokov bude naplánovaných 
mnoho pravidelných štartov, ktoré budú postupne budovať 
a rozširovať konšteláciu satelitov.

Na začiatku minulého roku Elon Musk prezradil, podľa 
čoho dostal projekt Starlink svoje meno. Názov, ktorý sa 
dá voľne preložiť ako „hviezdna linka“ bol inšpirovaný kni-
hou Na vine sú hviezdy (The Fault in Our Stars) od Johna 
Greena, i keď je nejasné, v akom zmysle. Daný príbeh je 
totiž romanca dvoch ľudí trpiacich rakovinou, pričom sa 
v ňom daný výraz nikde nevyskytuje. Vzhľadom na to, že 
názov samotnej knihy je inšpirovaný citátom zo Shake-
spearovho diela Julius Caesar, kde Cassius hovorí: „Chyba 
nie je v našich hviezdach, ale v nás samotných“, je inšpi-
rácia v súvislosti s pomenovaním kozmickej komunikač-
nej siete značne abstraktná. Musk sa v jednom rozhovore 
vyjadril, že zvažoval pre satelitnú sieť aj názov Skynet 
(čo sa dá voľne preložiť ako nebeská sieť), ale napokon 
od neho upustil kvôli zjavnej negatívnej asociácii, dobre 
známej v súvislosti s fi lmovou sériou Terminátor.

Ako sa na Starlink budeme môcť pripojiť, 
koľko bude pripojenie stáť a aké bude 
rýchle?
Na Starlink sa bude možné pripojiť z ktoréhokoľvek 
miesta sveta, vrátane Slovenska, pričom systém bude 
fungovať v základe rovnako, ako zriaďovanie internetové-
ho pripojenia s bežnými slovenskými operátormi. 

Je treba si uvedomiť, že na systém sa nebudú môcť 
priamo napojiť mobilné zariadenia v podobe smartfónov 
hocikde v lese alebo na poli. Na pripojenie bude nut-
ná väčšia anténa (zhruba o veľkosti krabice na pizzu). 
Systém Starlink je z pohľadu koncového používateľa 
ekvivalentom domáceho internetového pripojenia. 
Tak ako domáce internetové pripojenie dnes vyžaduje 
napojenie na telefonickú linku, optickú sieť, alebo Wi-Fi 
anténu umiestnenú na streche či v okne, tak aj pripojenie 
na Starlink bude vyžadovať väčšiu anténu, ktorú si budete 
môcť umiestniť na strechu domu či paneláka. Signál 
z antény poputuje do klasického domáceho routera, ktorý 
už poskytne drôtové alebo bezdrôtové pripojenie pre vaše 
notebooky, desktopy, smartfóny či tablety.

PRVÁ FÁZA PROJEKTU 
STARLINK SO 4425 
SATELITMI. BIELOU 
BODKOU SÚ VYZNAČENÉ 
PRVÉ SATELITY S 550 
KM ORBITOU, ČERVENOU 
BODKOU SÚ VYZNAČENÉ 
SATELITY NA ZHRUBA 
1100 KM ORBITE (TIE 
NA PRIEČNEJ POLÁRNEJ 
ORBITE MODROU), KTORÉ 
PRVÚ FÁZU BUDOVANIA 
DOKONČIA. K TÝMTO 
SATELITOM NESKÔR 
PRIBUDNE ĎALŠÍCH 7518 
SATELITOV DRUHEJ FÁZY. 
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Systém bude používať špecifickú fázovú anténu (pha-
sed array antenna), ktorá sa dlhodobo používa napríklad 
v leteckom priemysle v súvislosti s radarovými technoló-
giami. V základe ide o plochú anténu, tvorenú mriežkou 
malých antén, ktoré dokážu spoločne vysielať rádiový 
signál do rôznych smerov bez toho, aby bolo nutné anté-
nu ako takú otáčať. Na obrázkoch môžete vidieť, ako tieto 
antény v realite vyzerajú, pričom SpaceX zatiaľ uvádza, 
že pre príjem signálu bude potrebná anténa zhruba vo 
veľkosti 15“ notebooku až krabice na pizzu (ktorá by tak 
potenciálne nahradila napr. vašu parabolickú anténu pre 
miestnu Wi-Fi). Predpokladané náklady na jej kúpu sú 
v rozsahu 100 až 300 eur. 

Na rozdiel od súčasných poskytovateľov však budete 
môcť túto anténu namontovať všade, kde je vidieť obloha 
a nemusíte sa zaoberať tým, ako ďaleko ste od civilizácie 
a teda od poskytovateľa. Môžete ju teda namontovať na 
vašej odľahlej vysokohorskej chate, na lodi uprostred 
mora, na lietadle nad oceánom, alebo na vlaku či au-
tobuse. Podobne ako GPS, aj Starlink bude vyžadovať 
priamy výhľad na oblohu, pretože signál satelitu nebude 
prechádzať dobre cez prekážky. Ak by bola teda anténa 
na autobuse alebo vo vlaku, internet by nebol dostup-
ný v tuneli, na zastrešenom nástupišti, či v podzemnej 
garáži. V rámci domácností a budov ako takých je toto 
obmedzenie irelevantné, pretože anténa zostáva per-
manentne na streche a internetový signál je v budovách 
následne šírený klasickou cestou pomocou kabeláže 
a Wi-Fi routerov a prístupových bodov.

Cena za poskytovanie internetu touto cestou je 
v súčasnosti neznáma. Vzhľadom na to, že SpaceX toto 
riešenie vytvára ako masovú a dostupnú záležitosť pre 
každého, odhaduje sa, že poplatok nebude vyšší, ako 
niekoľko desiatok eur mesačne (cca 10 až 50 eur). O tom, 
aká bude rýchlosť samotného internetového pripojenia 
a či bude existovať nejaké dátové alebo iné obmedze-
nie, môžeme zatiaľ len špekulovať. SpaceX zatiaľ hovorí 
o rýchlostiach len vo vetách „úroveň gigabitov za sekun-
du“, avšak v takejto skorej fáze budovania projektu sme 
od reálnych výsledkov skrátka ešte príliš ďaleko. Ponuka 
sa nepochybne bude meniť v závislosti od postupného 
budovania a vylepšovania systému, takže v priebehu 
prevádzky sa bude zlepšovať a rozhodne nebude navždy 
taká, ako v momente jeho prvého experimentálneho 
spustenia.

Ako satelity budú vyzerať a ako budú 
fungovať
SpaceX v základe nikde priamo nezverejňuje detailné 
informácie, ako systém bude vyzerať, ako bude fungo-
vať a čo ho bude tvoriť, nakoľko v mnohých ohľadoch 
súperí s konkurenciou. Satelity s nízkymi orbitami pre 
internetové pokrytie plánuje alebo buduje aj niekoľko 
ďalších firiem, pričom ide hlavne o Kepler Communica-
tions, LeoSat a OneWeb. Tieto konkurenčné projekty sú 
však značne menšieho rozsahu ako je Starlink (niekoľko 
stoviek satelitov vs. 12 000), takže fungujú skôr ako nová 
možnosť pre odľahlé a internetom málo pokryté oblasti, 
než ako výrazná celosvetová disrupcia telekomunikač-
ných systémov. Najďalej je zrejme britská spoločnosť 
OneWeb, ktorá si zabezpečila investície na úrovni 1,25 
miliardy dolárov, pričom plánuje nad americkou Aljaškou 

svoj systém sprevádzkovať do jedného roku (prvý úspeš-
ný štart jej satelitov sa udial 27. februára).

Aj napriek utajovaným, či lepšie povedané nezverejňo-
vaným špecifikáciám však môžeme podobu a fungovanie 
Starlinku dobre odhadovať na základe dokumentov, 
ktoré SpaceX musí odovzdávať pri žiadosti o povolenia 
a prideľovania komunikačných pásiem. Samotné satelity 
budú mať rozmery tela 1,1 x 0,7 x 0,7 m, čím spadajú 
do kategórie minisatelitov. K tomu sa ešte pridávajú dva 
solárne panely po stranách, s dĺžkou 2 x 8 metrov, ktoré 
sa ale rozvinú až na obež-
nej dráhe. Zložený rozmer 
spolu s váhou 386 kg nám 
ako-tak indikuje, koľko 
nosičov a teda štartov ra-
kiet bude sprevádzkovanie 
systému potrebovať.

V súčasnosti prevádz-
kované rakety Falcon 9 
(s návratovým prvým 
stupňom) z hľadiska váhy 
pojmú maximálne 25 
týchto satelitov. V praxi 
však bude objem nesených kusov zrejme menší z dôvodu 
rozmeru a obslužných mechanizmov. Očakáva sa, že do 
vynášania satelitov sa v blízkej budúcnosti zapojí aj nová, 
v súčasnosti testovaná veľká raketa Falcon Heavy, ktorá 
má za sebou prvý úspešný štart v minulom roku (úspešné 
spätné pristátie dvoch prvých stupňov, neúspešné spätné 
pristátie druhého stupňa). Falcon Heavy pojme z hľadiska 
váhy 72 týchto satelitov, avšak vzhľadom na rozmery 
nosného prvku môžeme očakávať skôr 30 až 40 satelitov 
ako jej maximum. To by znamenalo, že na prvú fázu 
projektu so 4425 satelitmi bude potrebných 112 štartov. 
Vzhľadom na 5-ročný plán tejto fázy by to znamenalo 
22 štartov ročne. Budúci gigantický nosič BFR, s ktorým 
SpaceX počíta po roku 2020 (najsilnejšia raketa, akú kedy 
ľudstvo postavilo, schopná realizovať lunárne aj marťan-
ské misie), by vzhľadom na svoju nosnosť mohla pojať až 
okolo 350 satelitov, čo z nej robí lákavého kandidáta pre 
druhú fázu projektu, pri ktorej bude na orbitu potrebné 
vyniesť 7518 kusov.

Náklady na celý projekt sa v súčasnosti odhadujú na 10 
až 15 miliárd dolárov. Ak by sme zarátali súčasnú cenu, 
ktorú si SpaceX účtuje za štart Falcon 9 s návratovým 
a znovupoužiteľným prvým stupňom (62 miliónov dolá-
rov), dostali by sme sa len v rámci fázy jedna na hodnotu 
11 miliárd dolárov (177 štartov pre 4425 satelitov). Pri 
použití rakiet Falcon Heavy a BFR však náklady z hľadiska 
vyššej nosnosti a väčšej znovupoužiteľnosti poletia rapíd-
ne dole. Na tomto princípe je teda veľmi dobre vidieť, ako 
koncept znovupoužiteľných rakiet a zníženie nákladov na 
vynášanie objektov na orbitu urobil tento megalomanský 
projekt realizovateľným.

Podľa žiadosti a dokumentov, ktoré SpaceX predložil 
komisii vieme, že vyššie „LEO satelity“ budú operovať 
s vysielaním na Ku (12 až 18 GHz) a Ka (26,5 až 40 GHz) 
spektrálnych pásmach, čo sú pomerne typické frekvencie 
pre všetky doterajšie komunikačné satelity. Nižšie „VLEO 
satelity“ z druhej fázy však budú používať frekvenčné 
pásmo V, so značne vyššími frekvenciami v rozsahu 40 
až 75 GHz. Toto pásmo sa používa obvykle pri povrchovej 

IKONICKÉ AUTOMATICKÉ 
SIMULTÁNNE PRISTÁ-
TIE MODULOV PRVÉHO 
STUPŇA RAKETY FALCON 
HEAVY (ICH VÝŠKA JE 41 
METROV, TEDA PRIBLIŽNE 
13 POSCHODÍ) 

„Elon Mask 
predpokla-
dá, že systém 
bude v plnej 
podobe pre-
nášať väčšinu 
celosvetovej 
diaľkovej 
internetovej 
prevádzky.“
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komunikácii na pozemných vysielačoch 
s priamym dohľadom. Jeho výhodou je 
vysoká prenosová rýchlosť, nevýhodou 
naopak takmer nulová schopnosť prenikať 
cez väčšie prekážky (ako napríklad stenu 
či strechu budovy). Problémom je takisto 
vlhkosť atmosféry, ktorá signál pohlcuje 
a robí ho tak nepoužiteľným na veľké 
vzdialenosti. Práve preto musia vyššie 
satelity používať nižšie frekvencie (v zá-
klade platí, že čím je frekvencia nižšia, 
tým ďalej signál dosiahne a tým lepšie 
prechádza cez prekážky, avšak vzhľa-
dom na veľké rozstupy samotných vĺn je 
sprostredkovaný dátový tok nižší). Ak vás 
problematika vlnových dĺžok v súvislosti 
s prenosom signálu zaujíma, odporúčame 
vám naše dva webové články: „Prečo už na 

mobilných telefónoch nie sú vidieť antény?“ a „Môžeme 
postaviť anténu veľkú ako svet?“.

V súvislosti s operačnými výškami satelitov Starlinku 
sa udiala zaujímavá zmena, o ktorej sme sa dozvedeli 
až minulý rok. Podľa staršej dokumentácie sme čakali, 
že dva experimentálne satelity vypustené vo februári 
minulého roku na orbitu 514 km, sa po čase pomocou 
vlastných motorov presunú na orbitu vo výške 1125 
km, kde budú v testovaní systémov pokračovať. Pod-
ľa predchádzajúcich plánov sa totiž na tejto orbite 
malo nachádzať všetkých 4425 satelitov prvej fázy. Až 
dodatočne sa ukázalo, že SpaceX túto fázu rozdelil na 
prvú časť, kde prvá tretina satelitov zostane na orbite 
514 km a druhú časť, kde dve tretiny ostatných satelitov 
prvej fázy zamieria na orbitu 1110 km. Toto je žiaľ jeden 
z problémov sledovania komerčných spoločností a ich 
kozmických projektov. Na rozdiel od štátnych vesmírnych 
programov, pod taktovkou NASA, ESA či Roskosmosu, pri 
ktorých sme zvyknutí na podrobné reporty o plánoch aj 
problémoch, pri komerčných projektoch a riešeniach sme 
odkázaní zväčša len na „marketingovú reč“, chválenie 
sa s úspechmi, nekomentované ticho pri neúspechoch 
a takisto zatajované respektíve nezverejňované zmeny, 
o ktorých sa dozvieme až keď k nim dôjde. 

V súčasnosti to vyzerá, že prvých 1584 satelitov Star-
linku (prvá časť prvej fázy budovania) sa bude nachádzať 
na orbite okolo 550 km. Satelity budú obiehať Zem v 24 
orbitálnych rovinách, čo je možné predstaviť si ako 24 
rôzne smerovaných zástupov, pričom v každej „obruči“ 
okolo Zeme je 66 satelitov. Ako sme už uviedli pri popise 
príjmu signálu používateľom, pri komunikácii so Zemou 
budú satelity využívať fázovú anténu. Na rýchle vzájomné 
spojenie satelitov, ktoré budú v rámci P2P siete musieť 
preposielať obrovskú dátovú prevádzku (tak ako chrbti-
cové optické siete) je však potrebný iný systém.

Satelity svetelné pulzy internetového signálu pravdaže 
nemôžu šíriť v optických kábloch, ktoré by boli natiah-
nuté kozmom ako fyzická pavučina. Čiary, ktoré vidíte 
na obrázkoch, sú tvorené laserovými svetelnými pulzmi 
letiacimi vzduchoprázdnom. Laserové pulzy sú vysielané 
cez zrkadlo, ktoré môže satelit extrémne rýchlo natáčať 
a zacieľovať tak na pohyblivý objekt. Každý satelit je 
vybavený štyrmi takýmito systémami, pomocou ktorých 
sa napojí na ďalšie štyri satelity, čím dochádza k ich 

vzájomnému zosieťovaniu. Na obrázkoch môžete vidieť, 
že najlogickejším spojením je kontakt s predným a zad-
ným satelitom na rovnakej orbitálnej rovine a takisto 
diagonálne spojenie so satelitmi na dvoch vedľajších 
orbitálnych rovinách, ktoré idú rovnakým smerom. Medzi 
satelitmi týmto spôsobom dochádza k vytvoreniu P2P 
siete, ktorá môže zabezpečiť spojenie medzi akýmikoľvek 
bodmi Zeme. 

Túto veľmi presnú simuláciu Starlinku, ktorú si môžete 
pozrieť v animovanej verzii vo videu (viď. QR kód), vytvoril 
Mark Handley, profesor sieťových technológií na katedre 
počítačovej vedy Londýnskej univerzity. Na animácii 
môžete dobre vidieť, ako musia satelity neustále sledovať 
polohu ostatných satelitov na vedľajších orbitálnych 
rovinách, pre správne zacielenie laserového linku. Na ob-
rázku kompletného systému v prvej fáze (4425 satelitov) 
môžete vidieť farebné rozdelenie jednotlivých satelitov. 
Začiatok prvej fázy so satelitmi na 550 km orbite je 
znázornený červenými bodkami. Dokončenie prvej fázy 
so satelitmi na zhruba 1100 km orbite reprezentujú 
biele bodky a na polárnej orbite modré bodky. K týmto 
satelitom neskôr na nižšie orbity pribudne ďalších 7518 
satelitov, ktoré masívne rozšíria spojovacie možnosti 
systému, spolu s tým ako budú stúpať požiadavky na jeho 
využitie. Elon Mask predpokladá, že systém bude v plnej 
podobe prenášať väčšinu celosvetovej diaľkovej interne-
tovej prevádzky.

Na systéme je viditeľná preferencia východo-západ-
ného smeru komunikácie, čo je plne oprávnené. Väčšina 
zemskej populácie žije na severnej časti pologule (88 %) 
a medzi Európou, Áziou a Severnou Amerikou je potrebné 
mať omnoho viac spojení, ako medzi Európou a Južnou 
Afrikou, alebo Áziou a Austráliou. Minulý rok sa Elon 
Musk vyjadril, že v rámci internej komunikácie satelitov 
môžeme očakávať end-to-end šifrovania na úrovni firm-
véru, zabezpečujúce vysokú odolnosť proti napadnutiu. 
Akákoľvek odhalená zraniteľnosť bude rýchlo vyriešená 
softvérovou aktualizáciou všetkých satelitov.

Satelity budú niesť dynamicky kontrolované stabili-
zátory a pomocné motorové systémy, pomocou ktorých 
budú môcť držať svoju polohu v rámci celej siete a rovno-
mernú vzdialenosť od sesterských satelitov pri obletoch 
okolo Zeme. SpaceX predpokladá životnosť jedného 
satelitu na 5 rokov (po ktorej bude nahradený iným) 
a po jej skončení má byť satelit vždy schopný riadeného 
zániku v atmosfére nad neobývanými oblasťami. Okrem 
komunikačného vybavenia v rámci internetovej štruktúry 
(komunikácia so Zemou a sesterskými satelitmi) budú 
satelity obsahovať aj doplnkovú výbavu pre snímkovanie 
zeme a detekciu atmosférických a iných javov. Budú teda 
vítaným pomocníkom aj pri vytváraní satelitných máp, 
ktoré by teoreticky mohli fungovať aj v reálnom čase (nič 
však v tejto súvislosti potvrdené nebolo). 

Pokiaľ patríte k nadšeným pozorovateľom nočnej 
oblohy, možno vás zaujíma, či satelity bude v noci vidieť. 
Odpoveď je pravdaže kladná, čo platí pre akýkoľvek satelit 
v momente, keď jeho solárne panely odrazia svetlo slnka 
za horizontom. V prvej fáze projektu v rámci satelitov na 
orbite okolo 1000 km pozorovanie nebude možné bez 
ďalekohľadu, avšak satelity v druhej fáze s orbitou 322 
km už bude vidieť aj voľným okom. Budú vyzerať ako 
rýchlo sa pohybujúce svetelné body krátko po západe 

Z HRANICE KOZMU VOĽNE 
PADAJÚCI PRVÝ STUPEŇ 
RAKETY FALCON 9 
A JEHO KRÁTKY FINÁLNY 
ZÁŽIH PRED DOPADOM, 
ZABEZPEČUJÚCI HLADKÉ 
VERTIKÁLNE PRISTÁTIE

ŠPECIFICKÁ FÁZOVÁ 
ANTÉNA, KTORÁ SA 
POUŽÍVA NAPRÍKLAD 
PRE RADAROVÉ SYS-
TÉMY (NA FOTOGRAFII 
V NOSE STÍHACIEHO 
LIETADLA F16). DOLE 
MOŽNÁ PODOBA ANTÉNY, 
KTORÚ POUŽÍVATELIA 
BUDÚ MÔCŤ UMIESTNIŤ 
NAPRÍKLAD NA STRECHU 
DOMU

SIMULÁCIA PREVÁDZKY 
STARLINKU
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slnka a krátko pred jeho východom, podobne ako je tomu 
v prípade Medzinárodnej vesmírnej stanice. Ale vzhľa-
dom na to, že rozmery ich solárnych panelov sú oproti 
stanici maličké (rozmer autobusu vs. rozmer futbalového 
ihriska), satelity budú vyzerať len ako drobné, málo jasné 
hviezdičky, ktoré vzhľadom na malý jas zbadáte len mimo 
veľkého mesta.

Výhody vesmírneho internetu
Výhodou satelitného internetového systému je nielen 
kompletné globálne pokrytie, ale aj rýchlosť. V podzem-
ných a podmorských optických kábloch chrbticových 
sietí sa informácia v podobe svetelných pulzov šíri pri 30 
až 50 % rýchlosti svetla. V kozmickom vzduchoprázdne 
sa vďaka absencii akéhokoľvek média a nosiča nespo-
maľuje a cestuje rýchlosťou svetla naozaj. Okrem toho, 
chrbticové siete na kontinentoch nasledujú hranice 
štátov a existujúcu infraštruktúru, čím narastá ich dĺžka 
a komplexnosť. Kontinenty sú pritom spojené len hŕstkou 
podmorských káblov, nachádzajúcich sa na konkrétnych 
miestach, ku ktorým musí signál doraziť. Podobne ako 
keď chcete autom prejsť cez rieku, tak musíte docesto-
vať najprv k nejakému mostu, tak aj internetový signál 
z Európy do Ameriky musí najprv dôjsť k nejakému 
premosťujúcemu medzikontinentálnemu káblu v kon-
krétnej lokalite, ktorá nemusí byť vôbec blízko k nemu ani 
k cieľu. Naproti tomu v prípade satelitného systému môže 
signál ísť prakticky vždy tou najkratšou cestou, vzdušnou 
čiarou ktorýmkoľvek smerom. Potenciálne tak môže-
me internetovú komunikáciu značne zrýchliť a značne 
zmenšiť odozvu pri komunikácii so servermi na opačnom 
konci sveta.

V simulácii systému Starlink môžeme vidieť, že one-
skorenie, respektíve odozva spojenia medzi Londýnom 
a New Yorkom sa skráti na 47 ms, v porovnaní s dnešný-
mi 76 ms, ktoré dosahujeme na podzemných a podmor-
ských optických chrbticových sieťach. Ako vzdialenosť 
narastá, rozdiel sa zväčšuje. Spojenie Londýn – San 
Francisco satelity Starlinku zvládnu prepojiť s odozvou 
74 ms, čo je polovica dnešnej 146 ms odozvy. Podobne 
pri spojení Londýn – Singapur môžeme predpokladať 
ping na úrovni 89 ms, čo je takmer polovica času aktuál-
nej 159 ms odozvy sprostredkovanej optickými káblami.

V tejto súvislosti môže pôsobiť trochu mätúco, že ide 
o také veľké zlepšenie, pretože stávajúce systémy sate-
litného internetu sú okrem svojej masívnej ceny známe 
práve tým, že sú pomalé a spôsobujú veľké oneskorenie, 
respektíve odozvu. Je to z dôvodu, že aktuálne systémy tvorí 
len malé množstvo satelitov, zavesených na geostacionár-
nej orbite. Tá je typická tým, že satelity na nej z praktic-
kého hľadiska vlastne stoja a sú zavesené nad jedným 
konkrétnym miestom Zeme (v realite obiehajú okolo 
Zeme rýchlosťou, akou sa planéta sama otáča okolo 
svojej osi). Táto geostacionárna orbita sa nachádza vo 
výške 35 786 km nad povrchom Zeme. Už táto vzdiale-
nosť sama o sebe je takmer na úrovni obvodu Zeme ako 
takej (40 075 km) a je teda totožná s cestou okolo sveta. 
Jeden satelit na tejto dráhe tak de facto vidí až tretinu 
zemského povrchu a môže fungovať ako trvalý spojovací 
bod medzi Európou a Amerikou. Problémom je, že táto 
obrovská vzdialenosť, ktorú signál musí prejsť 2-krát 

(k satelitu a späť), nevyhnutne vnesie 
do komunikácie oneskorenie. Najmenšia 
možná vzdialenosť, ktorú signál potre-
buje prejsť je tak zhruba 72 000 km, a to 
aj v prípade, že body ktoré medzi sebou 
na Zemi spája, sú len 100 km od seba. 
Bežný ping geostacionárnych riešení sa 
pohybuje niekde medzi 600 až 1200 ms. 
Väčšina satelitov systému Starlink sa 
naproti tomu bude nachádzať len 300 km 
nad Zemou, čo je skoro podobné, akoby 
boli priamo na povrchu. Na to, aby pokryli 
signálom celú Zem, je ich síce potrebných 
niekoľko tisíc, ale signál si môžu preposlať 
najkratšou možnou cestou. Vzhľadom na 
40 000 km obvod Zeme teda signál nikdy 
nepotrebuje prejsť vzdialenosť väčšiu, 
ako cca 20 000 km. V prípade, že sú dve 
miesta na Zemi vzdialené jedným smerom 
21 000 km, je už výhodnejšie vydať sa 
opačnou stranou a do cieľa doraziť za 19 
000 km. 

Aké problémy v súvislosti 
s projektom hrozia?
Aj keď projekt dostal zelenú a začalo sa 
s jeho stavbou, automaticky to nezna-
mená, že všetko pôjde bez problémov 
a presne podľa plánu. Hrozia odklady 
a odhalenie slabín systému a konkrétnych 
satelitov, ktoré bude treba prepracovať 
a vypustiť na orbitu znova. Komunikácia 
týmto spôsobom nie je ľahká. Celý systém 
sa neprestajne hýbe obrovskou rýchlos-
ťou a keďže satelity sa nad konkrétnymi 
lokalitami rýchlo striedajú, koncový komu-
nikačný kanál so Zemou bude vytvárať 
stále nový a nový satelit, čo vyžaduje aby 
si komunikáciu bleskovo podávali smerom 
dozadu (proti smeru letu) ako pochodeň.

Z hľadiska postupného nárastu pou-
žívania je projekt naplánovaný tak, aby 
svoje komunikačné možnosti stále zväč-
šoval. S narastajúcim počtom satelitov 
bude možné vytvárať čoraz viac spojení 
medzi dvoma lokalitami, čo môžete vidieť 
znázornené na obrázku, kde sú aktivované 
všetky možné rýchle spojenia medzi Ame-
rikou a Európou (v prvej fáze). Ak Starlink 
v budúcnosti naozaj preberie na svoje 
bedrá väčšinu internetovej prevádzky, 
bude ich potrebných stále viac a nasledu-
júca várka viac ako 7000 ďalších satelitov 
to zabezpečí. Ak ale nárast používania 
bude rýchlejší ako rozširovanie systému, 
ľahko môže nastať situácia, že nad husto 
obývanými oblasťami sa niektoré satelity 
výrazne preťažia, čo zhorší kvalitu služby. 
Otázkou je takisto to, nakoľko zhorší kva-
litu signálu extrémne počasie v cieľovej 
lokalite (napríklad husté sneženie) a či 

KAŽDÝ SATELIT SA SPOJÍ POMOCOU 
LASEROVÉHO LINKU SO ŠTYRMI 
SUSEDNÝMI SATELITMI (HORE), ČÍM 
DÔJDE K VYTVORENIU CELOSVETOVEJ 
SATELITNEJ P2P SIETE (DOLE)

SIMULÁCIA SPOJENIA MEDZI LONDÝNOM 
A NEW YORKOM (HORE) A SIMULÁCIA 
VŠETKÝCH MOŽNÝCH OTVORENÝCH 
CHRBTICOVÝCH SPOJENÍ MEDZI 
EURÓPOU A SEVERNOU AMERIKOU 
V PRVEJ FÁZE PROJEKTU (DOLE)

VYTVORENÉ SPOJENIA STARLINKU MEDZI 
VEĽKOU BRITÁNIOU A JUHOAFRICKOU RE-
PUBLIKOU A BRITÁNIOU A SINGAPUROM
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bude zhoršenie služby 
v takýchto podmienkach 
citeľné, alebo nie.

Vznik otvorenej satelitnej 
internetovej siete môže 
priniesť aj geopolitické 
napätie. Niektoré krajiny, 
ako hlavne Čína a Rusko, 
čoraz viac uťahujú nad 
využívaním internetu 

opraty a snažia sa svoju internetovú prevádzku v krajine 
silno kontrolovať a maximálne monitorovať a filtrovať. So 
systémom Starlink sa ale potenciálne môže spojiť napr. 
každý Číňan s vhodnou anténou na záhrade či streche, 
čím bude mať prístup k neregulovaného internetu, mimo 
štátnej kontroly a veľkého čínskeho firewallu. Vyhol by sa 
tak štátnej cenzúre a vládou kontrolovaným lokálnym ope-
rátorom. Môžeme preto očakávať, že niektoré krajiny môžu 
na svojom území vysielacie pásma Starlinku krátkodobo 
alebo dlhodobo rušiť, zabraňujúc tak svojim občanom 
v pripojení. SpaceX plánuje s vládami jednotlivých štátov 
spolupracovať, pre čo možno najmenej problémové použí-
vanie konkrétnych frekvencií. Je ale jasné, že v totalitných 
a autoritárskych štátoch narazí na problémy a obmedze-
nia, takže bude zaujímavé sledovať, či podľahne nátlaku 
alebo nie. Pre každú komerčnú firmu je 1,4-miliardový 
čínsky trh veľmi lákavý a firmy obvykle radšej pristúpia na 
obmedzenia, než by sa mali stať obeťou zákazu. Kom-
plikované celonárodné rušenie signálu vládou nemusí 

byť jediná forma zákazu. 
Alternatívou sú kruté tresty 
pre používateľov, ktoré by 
ich od používania odradili. 
To poznáme aj z histórie 
bývalého komunistické-
ho Československa, kde 
platil napr. zákaz počúvania 
západných rozhlasových 
staníc a prebiehalo ich 
rušenie.

Masívna sieť satelitov a obava z preplne-
nia orbity
Pri prvom pohľade na systém zložený z 12 000 satelitov, 
neustále obiehajúcich vysokou rýchlosťou okolo Zeme, 
vám možno napadne nepríjemné a nebezpečné preplne-
nie obežnej dráhy. Inštitút pre kozmické záležitosti Or-
ganizácie spojených národov (UNOOSA) dnes eviduje na 
obežnej dráhe dohromady 4 857 satelitov, z čoho je len 
1980 v prevádzke. Ďalšie veľké množstvo objektov tvoria 
napríklad stupne rakiet či iné prvky z kozmických letov, 
čo vedie k vytváraniu kozmického smetiska, rotujúceho 
okolo našej planéty.

Už len prvá fáza Starlinku, pridávajúca na orbitu 4425 
satelitov, tak počet objektov na obežnej dráhe Zeme 
zdvojnásobí a kompletný systém s 12 000 satelitmi ich 
počet zvýši takmer štvornásobne. Vzhľadom na to, že sa 
počíta s ich životnosťou na úrovni 5 rokov a ich náhradou 
ďalšími, možno vám napadne, či sa vôbec na orbite bude-
me môcť pohnúť. Okrem toho, čím viac objektov na orbite 
je, tým je zrážka dvoch z nich fatálnejšia, pretože môže 
spustiť nekontrolovanú deštruktívnu reťazovú reakciu. 

GOOGLE INVESTOVAL DO 
SPACEX JEDNU MILIARDU 
DOLÁROV A ŠUŠKÁ SA, ŽE 
S NÍM ZDIEĽA NIEKOĽKO 
SVOJICH PATENTOV 
A KOMUNIKAČNÝCH 
TECHNOLÓGIÍ. 
NAJLOGICKEJŠÍM BY BOL 
PRÁVE VYSOKOVÝKONNÝ 
SAMOZAMERIAVACÍ 
LASEROVÝ SIEŤOVÝ 
SYSTÉM, KTORÝ GOOGLE 
VYVINUL PRE SVOJ 
BALÓNOVÝ PROJEKT LOON

STAVBA SATELITOV SYS-
TÉMU STARLINK PREBIE-
HA VO VÝROBNÝCH 
HALÁCH V MESTÁCH 
REDMOND A BREWSTER 
NA ZÁPADNOM POBREŽÍ 
USA, NEĎALEKO MESTA 
SEATTLE

Tento jav sa nazýva Kesslerov syndróm, pričom hovorí 
o tom, že zrážka dvoch či viacerých satelitov a iných 
vesmírnych objektov vyvolá vznik obrovského množstva 
rýchlo letiacich trosiek a akonáhle je sieť satelitov príliš 
hustá, trosky neprestajne narážajú do ďalších satelitov, 
čím reťazovo tvoria ďalšie a ďalšie trosky (čo ste možno 
videli vizuálne pekne predvedené vo filme Gravitácia). 

Tento stav je však v realite značne málo pravdepo-
dobný (nie však nemožný). Mnoho ľudí videlo obrázky 
alebo animácie satelitnej prevádzky, pri ktorých satelity 
a vesmírne trosky okolo Zeme krúžia husto ako obrovský 
roj včiel, pričom planétu takmer už ani nie je vidieť. Tieto 
animácie však situáciu komicky skresľujú z dôvodu pou-
žitej mierky. Zem je obrovská a satelity a trosky vskutku 
miniatúrne. Celý systém Starlink pozostáva z takmer 12 
000 satelitov, veľkých ako práčka (so solárnymi panelmi 
veľkými ako autobus), rovnomerne rozmiestnených 
nad povrchom. Predstavte si sieť rovnomerne roz-
miestnených 12 000 automobilov, jazdiacich po celom 
svete, a to nielen na kontinentoch, ale aj na všetkých 
oceánoch. Možnosť ich zrážky vám už nebude pripadať 
taká akútna, keď si uvedomíte, že v tomto príklade by 
ich rozstupy znamenali, že na celom Slovensku by bolo 
len jedno auto. Z toho príkladu je pekne vidieť, že od roja 
včiel, cez ktorý nie je ani vidieť, to má značne ďaleko. 
Okrem toho, čím ďalej od Zeme ste, tým je orbitálna 
planina väčšia. Povrch Zeme má zhruba 510 miliónov 
km2, pričom vo výške 300 km je orbitálna planina o 50 
miliónov km2 väčšia a vo výške 1000 km nad zemou 
o 170 miliónov km2 väčšia. Rozstupy kozmickej siete 
objektov sú tak ešte väčšie.

Aký je časový rámec stavby Starlinku?
V súčasnosti SpaceX rieši vývoj komunikačnej infraštruk-
túry, softvéru, sériovej výroby satelitov a ďalších záleži-
tostí, pričom sa pripravuje na májový štart prvej várky. Pri 
všetkom môžu nastať neočakávané zdržania, pričom ako 
prirovnanie sa ponúka druhá spoločnosť Elona Muska, 
v podobe automobilovej firmy Tesla, ktorá pri masovej 
sériovej výrobe elektrických vozidiel v podobe Modelu 3 
narazila na veľký sklz.

Prvým dôležitým míľnikom Starlinku bude tento rok 
vypustenie úvodnej várky (neexperimentálnych) satelitov. 
Už to sa môže oneskoriť, alebo sa môže naraziť na 
problémy po ich vypustení, čo môže zdržať štart ďalších 
satelitov o dlhé mesiace či roky.

Podľa aktuálneho rozvrhu plánuje SpaceX vypustiť 
prvých 800 satelitov do roku 2022, kedy spustí prvú 
komerčnú prevádzku systému. Prvú fázu v podobe 4425 
satelitov na orbite plánuje dokončiť v rokoch 2024 až 
2029. Základným limitom sú voľné frekvencie, ktoré pre 
systém drží Federálna telekomunikačná komisia. Frek-
venčné pásma sú pre Starlink držané pod podmienkou, 
že SpaceX dokončí polovicu prvej fázy (2213 satelitov) do 
marca roku 2024 a kompletnú prvú fázu (4425 satelitov) 
do marca roku 2027.

Veľkosť tohto projektu vyráža dych a budeme ho 
s napätím sledovať. Starlink má v pláne stať sa v dohľad-
nej budúcnosti hlavnou chrbticovou sieťou internetu na 
celej Zemi a vo vzdialenejšej budúcnosti takisto bránou 
na šírenie internetu pre kolonizáciu Mesiaca a Marsu. 
Držíme mu palce.
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v teréne bez problémov zabezpečiť. Po zvýšení 
výkonu napájania až na 5 W pre toto zariadenie 
sa rozšíri dosah na 10 km.

Rovnako sme si prezreli aj výkonnejšie zaria-
denia, ktoré sú však rozmerovo, hmotnostne 
a výkonovo náročnejšie. Páčila sa nám centrál-
na stanica s dosahom až do 30 km, ktorá naraz 
obslúži až 1000 používateľov. V tomto prípade 
je však potrebný napájací zdroj s výkonom 2 x 
20 W. Pre rozsah do 2 km Atos poskytuje vysie-
lacie zariadenie, ktoré sa dá pohodlne nosiť na 
chrbte v ruksaku a je teda dokonale mobilné. 

Nad touto infraštruktúrou potom Atos 
vybudoval aj ďalšie služby ako je zabezpečený 
prenos dát, hlasu a napr. vyslanie SOS signálu. 
Tiež sú dostupné lokalizačné služby a prenos 
obrazu. Pridať sa môže aj prenos veličín na-
meraných priamo v teréne. Videli sme meranie 
teploty, vlhkosti a pod. Uvedené snímače môžu 
pritom na batériu fungovať aj niekoľko rokov, 
ide teda o zariadenia typu Internet vecí. 

Tieto zariadenia si môžete v prevádzke 
pozrieť aj na našom videu. 

Virtuálne na schôdzkach
Na stánku spoločnosti Atos sme si ďalej pre-
zreli nástroj Circuit by Unify. Ten výrazne po-
máha zaneprázdneným biznismenom k tomu, 
aby boli a zároveň neboli na stretnutí. Čo to 
znamená? Na diaľku sa s ním budete môcť 
zúčastniť stretnutia, a to pomocou notebooku 
alebo smartfónu.

Vaše pripojenie je pritom šifrované a bezpeč-
né, na schôdzke môžete aj aktívne vystupovať. 
Jeho výhodou je jednoduchosť použitia pre 
koncového používateľa. Celý systém funguje 

v cloude, konverzácia je tak ukladaná v šifro-
vanej podobe a dá sa k nej neskôr vrátiť. To 
sa dá použiť aj ako dôkaz v prípade sporných 
prípadov – platí to, čo je napísané. 

Na stretnutí sa tak môžete zúčastniť pomocou 
smartfónu (Android alebo iOS), pričom pre Circuit 
existuje mobilná aplikácia. Na komunikáciu 
využijete mikrofón a kameru. Vidíte a počujete, čo 
sa deje na schôdzke a môžete na nej aj aktívne 
vystupovať. Podobne môžete využiť aj svoj note-
book alebo počítač so zabudovanou kamerou. 

Vlastná LTE sieť
Asi najzaujímavejšia bola prezentácia možnosti 
vytvorenia privátnej LTE siete. Predstavte si 
veľkú akciu napr. v teréne, kde je potrebné, aby 
účastníci navzájom medzi sebou komunikovali 
a zároveň bola ich komunikácia zabezpečená. 
Prípadne aj úplne technicky oddelená od inter-
netu či ostatných sietí. Môže ísť napr. o vojen-
ské cvičenie, konferenciu o bezpečnosti a pod. 
Atos pritom prevádzkuje vytvorenie vlastnej LTE 
siete v spolupráci s francúzskou fi rmou Air-
-Lynx, ktorá je dnes už súčasťou Atosu.

Na výber sú viaceré produkty. My sme si naj-
prv prezreli rozmerovo malé zariadenia, ktoré 
sú určené pre 100 používateľov a dosah vytvo-
renej siete je do 2 km okolo tohto zariadenia. 
V tomto prípade si zariadenie vystačí s jedno-
duchým napájaním s výkonom len 1 W. To sa dá 

Na výstave MWC spoločnosť Atos 
Solutions and Services ukázala 
moderné prvky pri zaistení 
komunikácie. Pozreli sme si možnosť 
vytvorenia privátnej LTE siete a riešenie 
pre zaneprázdnených ľudí. 

Vlastná LTE sieť
a virtuálna účasť 
na schôdzkach

ROZMEROVO MALÉ ZARIADENIE 
NA VYTVORENIE PRIVÁTNEJ LTE 
SIETE

TAKTO VYZERAJÚ ROZMEROVO VÄČŠIE 
ZARIADENIA NA VYTVORENIE LTE SIETE 
S VÄČŠÍM DOSAHOM

NA CIRCUIT SA PRIPOJÍTE K MÍTINGU CEZ 
MOBILNÚ APLIKÁCIU

TELEVÍZNY DISPLEJ S KAMEROU AKO 
IDEÁLNA VÝBAVA NA PRIPOJENIE SA 
K MÍTINGU NA DIAĽKU

vytvorenia privátnej LTE siete a riešenie 

Circuit môžete využiť aj pri predčasnom 
odchode zo schôdzky. Ak teda musíte odísť, 
stále máte informácie, čo rozhoduje a bez 
vašej prítomnosti sa nič nerozhodne. O tom, 
ako to presne vyzerá, sa môžete presvedčiť aj 
v našom videu. 

Spoločnosť Atos Solutions and Services rieši 
veľmi zaujímavé témy a my ich budeme počas 
roka pravidelne predstavovať. 
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Záleží vám na dizajne 
aj na výkone?
Vyberte si svoj nový 
Hyundai i30 Fastback.
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www.hyundai.sk                  HyundaiSlovensko

Záleží vám na dizajne 
aj na výkone?
Vyberte si svoj nový 
Hyundai i30 Fastback.

Kombinovaná spotreba: 4,6 – 8,3 l/100 km, emisie CO2: 120 – 188 g/km. Foto je ilustračné. 
Hyundai 5-ročná záruka bez obmedzenia počtu najazdených km sa vzťahuje len na vozidlá 
Hyundai pôvodne predané cez autorizovaného predajcu Hyundai koncovému zákazníkovi 

podľa podmienok stanovených v záručnej knižke.

Hyundai i30 Fastback prináša eleganciu, športovosť aj vysoký výkon. 
Je na vás, či zostanete verní nadčasovej elegancii, zatúžite po skutočnej športovej emócii alebo dokonca po brutálnom výkone s fantastickým 
zvukovým prejavom. Na výber máte:
• elegantný i30 Fastback,
• športovo ladený i30 Fastback N Line,
• vysokovýkonný i30 Fastback N.

Krásne päťdverové kupé, ovenčené viacerými prestížnymi oceneniami za dizajn, môžete mať teraz až v troch verziách. 
A navyše s päťročnou zárukou bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov a s výhodným financovaním.

Príďte na testovaciu jazdu alebo požiadajte o cenovú ponuku predajcov Hyundai alebo na hyundai.sk.
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Spoločnosť Antik poznajú mnohí ako 
telekomunikačného operátora, ktorý 
zmenil pomery  v rýchlosti a cene 
internetu takmer na celom Slovensku. 
Je to však len jeden rozmer tejto 
ambicióznej spoločnosti.

ntik v súčasnosti smeruje 
aj do oblasti internetu vecí 
a tiež inteligentných miest. 

Dokáže napr. poskytnúť riešenia na 
monitorovanie pohybu mestských 
vozidiel, či kamerových systémov. 
Táto téma je tiež spojená s elektro-
mobilitou a práve o tom si povieme 
v tomto článku. 

Antik ako distribútor elektrických 
motoriek SOCO
Antik sa stal ofi ciálnym distribútorom elektric-
kých motoriek SOCO pre celé územie Slovenska. 
Sú to elektrické motorky, ktoré by mali prísť na 
Slovensko s agresívnou cenou a so zaujímavými 
technickými špecifi káciami. Ich nasadenie by 
malo priniesť zdravšie prostredie bez emisií, 
menej hluku v uliciach, a to všetko pri nízkych 
prevádzkových nákladoch na dopravu. 

Využiť ich môžu rôzne donáškové služby, ktoré 
zaujímajú hlavne nízke prevádzkové náklady 
ako aj možnosť jednoduchšieho parkovania 
v mestách. Pripravuje sa aj riešenie elektrickej 
motorky SOCO pre mestskú políciu. 

ÚPRAVA ELEKTRICKEJ MOTORKY SUPER 
SOCO PRE MESTSKÚ POLÍCIU

PORIADNE 
VYBAVENÁ MOTORKA 
SUPER SOCO TC

A

Antik SmartCity 
E-mobility

Antik SmartCity E-mobility prináša celý 
rad možností počnúc Antik SmartCity 
E-kolobežkou, cez E-bicykel až po atrak-
tívne E-motocykle značky SOCO. Antik 
sa tak stáva kľúčovým hráčom pri tvorbe 
konceptu e-mobility dopravy v meste 
a svoj rad e-mobility produktov bude 
stále aktualizovať. 

Konkrétne modely
Antik tak privezie na Slovensko tri typy zariadení značky SOCO. Elektrická 
motorka Super SOCO TC môže byť vybavená až dvoma batériami súčasne. 
Obe sú ľahko vyberateľné a ide o batérie zložené z Li-Ion článkov s celko-
vou kapacitou 30 Ah. Tieto vytvárajú batériu s inteligentným systémom 
nabíjania. Dojazd tohto modelu môže dosahovať v ideálnych podmienkach 
až 160 km s oboma batériami. Elektrický motor je nemeckej výroby a s to-
uto motorkou dosiahnete enormné zrýchlenie. K motorke môžete pripojiť aj 
smartfón cez mobilnú aplikáciu a nastavovať ju, prípadne zistiť, aké úspory 
ste vďaka nej dosiahli. Hmotnosť SOCO TC je 84 kg, k dispozícii od výrobcu je 
v štyroch farbách. Maximálny výkon motora je 3000 W, točivý moment 150 
Nm a maximálka je 45 km/h. Záťaž tejto motorky je až 170 kg, dve osoby sa 
pohodlne odvezú. Su

pe
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Ak chcete vidieť všetky 
naše videoreportáže,
testy a videorecenzie,
prihláste sa na odber 
nášho YouTube kanála 
TOUCHIT.

STAČÍ KLIKNÚŤ NA YOUTUBE A VYHĽADAŤ SI 
TOUCHIT, ALEBO NAČÍTAŤ UVEDENÝ QR KÓD
A PRIHLÁSIŤ SA NA ODBER.

KLIKNITE NA HTTP://BIT.LY/TOUCHITYOUTUBE
A PRIHLÁSTE SA NA ODBER 

Sledujte nás aj na YouTube

STAČÍ KLIKNÚŤ NA YOUTUBE A VYHĽADAŤ SI 
TOUCHIT, ALEBO NAČÍTAŤ UVEDENÝ QR KÓD
A PRIHLÁSIŤ SA NA ODBER.

KLIKNITE NA 

STAČÍ KLIKNÚŤ NA YOUTUBE A VYHĽADAŤ SI 
TOUCHIT, ALEBO NAČÍTAŤ UVEDENÝ QR KÓD
A PRIHLÁSIŤ SA NA ODBER.

ANTIK SMARTCITY 
E-KOLOBEŽKA
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Ďalší model Super SOCO TS 1200R 
dosahuje maximálnu rýchlosť 45 km/h 
a maximálny dojazd je 160 km (s dvoma 
batériami). Jeho hmotnosť je len 75 kg. 
Na prvý pohľad si všimnete zaujímavý 
palubný displej, ktorý zobrazuje aktuálnu 
rýchlosť, ostávajúci dojazd, jazdný režim 
a pod. Vyrába sa v piatich farbách, 
maximálny výkon motora je 2400 W, 
točivý moment 120 Nm. Predné aj zadné 
koleso majú rozmer 17 palcov. Použitá 
batéria má kapacitu 26 Ah a doba 
nabíjania je do 5 hodín. Predné aj zadné 
osvetlenie je LED, motorka je vybavená 
Bluetooth komunikáciou na spojenie 
s mobilnou aplikáciou. 

Super SOCO CU-X je v podstate prepracovaný elektrický mestský skúter 
s dojazdom do 75 km. Li-Ion batéria je len jedna, a to s kapacitou 30 Ah. 
Nabíjať ju budete 3,5 hodiny, pričom výrobca garantuje 600 nabíjacích 
cyklov. Výkon elektrického motora je 2700 W, batéria sa dá vybrať a nabíjať 
pohodlne v byte. Je to rovnaká technológia batérií, ako používa automobil-
ka Tesla (články od fi rmy Panasonic). Tento skúter je vybavený prednou HD 
kamerou s nočným videním. Pri výskyte nebezpečných situácií zašle video 
do mobilného telefónu. K bezpečnosti prispievajú aj účinné brzdy, SOCO 
CU-X dokáže zastať na vzdialenosti len 1,8 metra pri rýchlosti 20 km/h. 
Špecialitou je USB port na nabíjanie mobilu, LED svetlo so svietivosťou 
do 75 metrov, palubný počítač s vysokým rozlíšením a pod. Priestor pod 
sedadlom, kde sa nachádza batéria a je to aj miesto pre batožinu, sa dá 
otvoriť kľúčom s bezdrôtovým napojením. Ani v tomto prípade nechýba 
možnosť napojenia na mobilnú aplikáciu.  

ELEGANTNÁ ELEKTRICKÁ MOTORKA SUPER SOCO TS

Antik má v ponuke aj ďalšie zariadenia z oblasti SmartCity 
E-mobility. V príprave je elektrické odrážadlo, v predaji 
elektrický bicykel, ale aj elektrická kolobežka. Elektrický 
bicykel stojí 1629 eur a je vybavený kvalitným  nemeckým 
elektromotorom s výkonom 240 W. Kolobežka stojí 569 
eur a dosahuje maximálnu rýchlosť 25 km/h. 

Koncept Antik 
SmartCity E-Mobility
budeme naďalej 
sledovať. 

ELEKTRICKÝ SKÚTER 
SUPER SOCO CU-X 

S DOJAZDOM DO 75 KM
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N a tlačových konferenciách niektorých čínskych 
spoločností som si všimol časté porovnávanie 
s priamou konkurenciou. Keď sa predstaví nový 

smartfón či notebook, tak Huawei a aj niektoré iné firmy 
často ukazujú parametre, v ktorých sú lepší ako konkurencia.
Dlho mi to nešlo do hlavy, pretože v niektorých prípadoch 
ide podľa mňa doslova o porovnávanie jabĺk s hruškami. 
A keď sa porovnával MateBook s MacBookom, tak vtedy to 
bolo až bizarné. Dizajn ako od jednej matere a Huawei sa 
pýši tým, že vyrobil notebook, ktorý má väčší pomer obra-
zovky k telu a je tenší.   
Potom som sa však stretol s pojmom Shanzhai, ktorý sa 
používa na označenie všemožných fejkových produktov 
a imitácií. Tento pojem sa dá vysvetliť rôznymi spôsobmi 
a označuje aj malé skupiny, ktoré v garážach vyrábajú elek-
troniku od výmyslu sveta.
Shanzhai je výrazne spätý s čínskou históriu a pravdepo-
dobne je tiež dôvodom, prečo sa aj špičkové čínske firmy 
inšpirujú u konkurencie alebo minimálne majú záujem zistiť, 
ako danú technológiu vymyslela konkurencia. Takisto to 
považujem za dôvod, prečo majú v Číne problém prispôsobiť 

Č lánky, ktoré vám nebudú dávať zmysel. Minimál-
ne ak ste tvorcom obsahu. Európsky parlament 
26.3.2019 hlasoval o schválení smernice o au-

torskom zákone, hovorovo ako o copyrightovom práve.
V skratke, článok 11 hovorí o tom, že tvorca obsahu alebo 
vydavateľstvo môžu žiadať spoplatnenie toho, že na-
príklad vyhľadávač použil ich link (a kus textu v náhľade 
výsledkov hľadania).
No a platí to aj pri obrázkoch. Na pohľad dobrá vízia, nie? 
Vydavateľstvá získajú nový zdroj príjmu a mega koncerny dá 
konečne niekto „do laty“ a budú platiť. Ibaže by nie. Viete si 
predstaviť, že by Facebook musel zaplatiť za obsah, ktorý tam 
niekto nahral, aby sa propagoval? Čo keď Google prestane 
indexovať spravodajské weby, pretože im nebude chcieť platiť? 
Ako nájdete informácie, ktoré hľadáte vy? Čo fotky, ktoré Go-
ogle Mapy použili, aby vám ukázali nejakú reštauráciu, ale fotka 
patrí podľa autorského zákona práve reštaurácii?
Článok 13 hovorí o prenesení zodpovednosti porušovania 
autorského práva na platformu. Ak teda nahráte na YouTube 
obsah, ktorý nie je váš, po novom to bude na pleciach 
Googlu a ten bude za obsah zodpovedný. Nemal by dokonca 

Prečo sa Huawei stále porovnáva 
s Applom a Samsungom?

Budeme mať nový internet?

 

ROMAN KADLEC

sa západnej kultúre a pochopiť, ako funguje duševné vlast-
níctvo a prečo nemôžu skopírovať všetky aspekty produktu. 
Teraz nehovorím o Huawei, taká veľká technologická firma 
už musí brať do úvahy aj zákony západného sveta. Mám 
však pocit, že v Číne zmýšľajú ľudia v tomto smere trochu 
inak.
Faktom je, že aj Huawei v minulosti čelil niekoľkokrát 
obvineniu z kopírovania. Dnes je situácia iná, čínsky výrobca 
už niekoľko rokov výrazne investuje do výskumu a vývoja 
a napr. z hľadiska fotografovania prinášajú jeho inovácie 
prospech celému priemyslu so smartfónmi. Keď však uvi-
díte jeho centrálu v čínskom meste Dongguan... je to výber 
architektúry z celej Európy. Jednoducho, niektoré veci sú 
zakorenené v kultúre.
Pojem Shanzhaizmus sa tiež používa na označenie filozofie, 
ktorá definuje inováciu vo forme vylepšovania produktov. 
A práve toto sa deje aj v prípade čínskych firiem a je jedno, 
aké sú tieto spoločnosti veľké. Ak niečo vylepšia, majú 
potrebu sa tým pochváliť a aj preto Huawei ukazuje, že má 
menší výrez ako Apple či Samsung alebo že vylepšil iný 
parameter či do rovnakého tela zabudoval väčšiu batériu.

ani umožniť nahratie takéhoto obsahu. Takto by mali byť 
odstránené videá napríklad dokumentárnych filmov, na 
ktoré používateľ nemá právo ale nahral ich z TV vysielania 
a uploadol na YT. Tie inak postupne miznú a je to v poriadku. 
Toto nie je cenzúra. Cenzúra to môže byť v prípade, keď 
strojový algoritmus bude považovať kus textu za autorsky 
chránený a zmizne tak celý obsah práve pre takto identifi-
kovaný kus textu.
V tejto podobe by to znamenalo stiahnutie vášho videa 
z centra mesta len preto, lebo o kus ďalej by si deti cez 
mobil púšťali nejaké pesničky. Algoritmus by poznal tento 
obsah a vaše video napríklad z mestom povolenej demon-
štrácie by na YT nepustil.
Google má neohrozené podstavenie. Chce šíriť články a iný 
obsah priamo u seba. Veľakrát nemusíte ísť ani na daný web 
a dostanete informáciu priamo vo vyhľadávači, napríklad 
počasie, webové agregátory správ atď. Myšlienka „copyrigh-
tu“ má svoju rozumnú podstatu, nie ale cez Article 11 a 13. 
Na implementovanie nových zákonov budú mať členské 
štáty 2 roky od finálneho prijatia týchto návrhov. Viac 
k téme nájdete na stránke www.article13.org.

 

MICHAL REITER
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TOMÁŠ BURANSKÝ

„Keď sa u nás 
v redakcii začali 
prejavovať problémy
so zvýšeným 
kýchaním, 
nepovažovali sme 
to za náhodu 
a spozorneli sme.“

Čistejší vzduch 
aj v kancelárii 

Čo ovzdušie znečisťuje najviac?
Pokiaľ sa práve nenachádzate v Alpách či 
sterilnom prostredí, ale sedíte normálne 
v teple domova či vo svojej kancelárii, potom 
je s veľkou pravdepodobnosťou okolitý vzduch 
znečistený. Viac alebo menej, to už závisí od 
konkrétnych podmienok. 

Medzi najčastejšie znečisťujúce častice 
patria:
Prachové častice – skúste sa pozrieť v miest-
nosti, v ktorej sedíte, oproti svetelným lúčom. 
Vidíte drobné mikročastice prachu? Ich súčas-
ťou sú často aj živé roztoče.
Vírusy – sedíte v kancelárii s viacerými kole-
gami? V spoločných priestoroch sa vo väčšej 
miere šíri napríklad vírus chrípky. Vo vzduchu 
sú však aj iné baktérie.
Alergény – ak nie ste alergik, máte šťastie 
a možno si na kvalitu vzduchu nepotrpíte. No 
v jarnom období, keď je vo vzduchu nadmerné 
množstvo peľu, alergici bez pomoci trpia. Vo 
vzduchu sa však môžu šíriť aj plesne či roztoče.
Chemikálie – hoci si to neuvedomujeme, 
v kancelárii či doma sa do vzduchu uvoľňujú 
chemikálie (tonery, atramenty, fi xky, čistiace 
prostriedky)
Domáce zvieratá – neexistuje nealergénové 
domáce zviera. Každé domáce zviera prenáša 
alergény.

PODĽA SVETOVEJ ZDRAVOTNÍCKEJ ORGANIZÁCIE JE OVZDUŠIE VO VNÚTRI 2-5x
VIAC ZNEČISTENÉ AKO VONKU. A MY STRÁVIME VO VNÚTRI AJ 90 % ČASU.

ČO VŠETKO 
ZNEČISŤUJE 
OVZDUŠIE 
DOMA ALEBO 
V KANCELÁRII?

Ako účinne čistiť vzduch?
V prvom rade sa skúste zamyslieť, ako 
minimalizovať výskyt znečisťujúcich častíc. 
Tie sa najčastejšie zdržiavajú v kobercoch, 
čalúneniach a vetracích otvoroch. Tieto 
pravidelne čistite vysávačom či tepovaním. 
A hlavne, vetrajte! Odporúča sa pritom 
radšej krátke, ale intenzívne vetranie pri 

maximálne otvorených oknách.  
Minimalizovanie častíc určite prispeje ku 

skvalitneniu vzduchu. No stále sú faktory, ktoré 
budú mať na ovzdušie vplyv. Len ťažko zbavíte 
alergénov napríklad svojho domáceho miláčika. 
Vtedy sa skúste zamyslieť nad čističkou vzdu-
chu, ktorá sa bude starať o to, aby bol vzduch, 
ktorý dýchate, naozaj čistý.

PREHĽAD
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istiť vzduch v našich redakčných 
kanceláriách je nevyhnutnosť. Naša 
administratívna budova je situovaná 

pri rušnej Račianskej ulici a je takmer nemožné 
klasicky vyvetrať naše priestory na ôsmom 
poschodí iba otvorením okna. Pri tomto spô-
sobe vetrania sa často stretávame s výrazným 
hlukom, ktorý nám znemožňuje prácu a hlavne 
so zvýšenou prašnosťou prostredia. Preto sme 
odkázaní na čistenie vzduchu modernými tech-
nológiami. Navyše, na celom poschodí máme 
koberce, ktoré tiež prispievajú práve k zvýšené-
mu výskytu alergénov vo vzduchu. 

V celej budove je nainštalovaná vzduchotech-
nika, ktorá sa stará o chladenie priestoru, nie 
však o plnohodnotnú výmenu vzduchu. Okrem 
toho, že nás v jednej kancelárii sedí viacero, 
vystrieda sa u nás každý deň veľké množstvo 
kuriérov a návštev, vzduch je často vydýchaný. 
Nehovoriac o tom, že v zimnom období sa u nás 
premelú aj ľudia s rôznymi vírusovými ochore-
niami. Keď sa však na nás začali prejavovať už 
spomínané problémy so zvýšeným kýchaním, 
nepovažovali sme to za náhodu a spozorneli sme.

Rozhodli sme sa, že musíme konať, a tak 
sme si na test vyžiadali čističku vzduchu Roger  
od Stadler Form. V redakcii ju testujeme už 
osem mesiacov. Používame ju na dennej báze 
a prevažne v automatickom režime. 

Kvalitu ovzdušia meriame nezávisle aj smart-
fónom CAT S61, ktorý je vybavený aj snímačom 
kvality vzduchu a meria infi ltráciu mechanických 
častíc v ppb (particles per billion). Snímače 
kvality vzduchu má samozrejme aj samotná 
čistička vzduchu Roger, ktorá na základe týchto 
meraní prispôsobuje intenzitu čistenia vzduchu.

Podľa našich praktických skúseností sme 
postrehli, že Roger pracuje spoľahlivo. Napríklad 
pri otvorenom okne, keď sa paradoxne zhorší 
kvalita vzduchu, začne vzduch intenzívne čistiť. 
Rovnako pri používaní chemikálií, napríklad pri 

VYSKÚŠALI SME 
AJ SIMULOVA-
NÉ TESTY S 
CHEMIKÁLIAMI, 
KTORÉ BOLI 
OKAMŽITE 
DETEGOVANÉ 
AJ SMART-
FÓNOM CAT 
AJ ČISTIČKOU 
ROGER. 

ZMENY KVALITY OVZDUŠIA PRI 
KAŽDODENNOM POUŽÍVANÍ. ŽLTÉ A ČERVENÉ 
ČASTI GRAFOV OZNAČUJÚ ČAS, KEDY SA 
VETRALO A BOLA ZVÝŠENÁ PRAŠNOSŤ 
PROSTREDIA.

VZDUCH ČISTÍME AJ VO VSTUPNÝCH 
PRIESTOROCH, KDE PRIJÍMAME NÁVŠTEVY A 
KURIÉROV

8 mesiacov 
s Rogerom

Č

utieraní našich pracovných stolov vlhčenými 
obrúskami, sa po uvoľnení jedovatých látok 
z obrúskov okamžite v kancelárii zhoršil vzduch, 
čo signalizoval telefón CAT S61 a vzápätí zvýšila 
intenzitu aj samotná čistička vzduchu, ktorá 
v priebehu niekoľkých minút vzduch prečistila 
a dostala merané hodnoty do bezpečnej hladiny.

Rogera používame naozaj každodenne. 
Pri veľkých poradách, keď sa nás v kancelárii 
ocitne naraz aj 10, sa spoľahlivo postará o čistý 
vzduch, zaznamená zvýšenú hladinu oxidu 
uhličitého a vzduch prefi ltruje.

Počas testovania sme samozrejme vyskúšali 
aj simulované testy. Pred prednú časť čističky 
vzduchu Roger sme umiestnili otvorenú fľašu 
s toluénom. Ani nie za 30 sekúnd po otvorení 
fľaše modré signalizačné svetlo sčervenelo, 
následne Roger zapol režim maximálneho 
čistenia vzduchu. Snímač na mobile CAT S61 
reagoval asi s minútovým oneskorením a jeho 
zelená signalizačná plocha sa zmenila na čer-
venú. Po uzatvorení fľaše sme vzduch „čistili“ 
asi pol hodinu. Po tejto dobe zmodrela signali-
začná dióda na Rogerovi a rovnaký stav vyčis-
tenia vzduchu sme zaregistrovali aj na telefóne 
CAT S61. Intenzita a dĺžka čistenia vždy závisí 
od miery a typu znečistenia. Škodlivé plyny sa 
čistia dlhšie ako napríklad prachové častice.

Po našich skúsenostiach však môžeme 
povedať, že problémy s kýchaním takmer 
pominuli. Pretože prachové častice máme 
v kancelárii skutočne minimálne, čo je vidieť aj 
na usadzovaní prachu na nábytku. 

Ako Roger od Stadler Form funguje
Čistička vzduchu Roger je určená pre stredné 
a väčšie priestory, až do veľkosti 74 m2. Vzduch 
v takejto miestnosti dokáže prefi ltrovať trikrát 
za hodinu, záleží to na miere znečistenia. 
Samotný dizajn je volený tak, aby sa toto zaria-
denie nemuselo skrývať. My v kancelárii ho tiež 
vystavujeme na obdiv.

Kvalitu ovzdušia meria dvoma vstavanými 
senzormi, ktoré sú umiestnené v hornej časti. 
Okrem prachových častíc monitoruje aj škod-
livé plyny. Roger ich okamžite rozpozná a jeho 
LED podsvietenie sa z modrej zrazu zmení na 
červené. Kvalitu ovzdušia totiž prehľadne sig-
nalizuje svetelný pásik vstavaný v prednej časti 
(modrá – čistý vzduch, oranžová – mierne zne-
čistený vzduch, červená – kriticky znečistený 
vzduch). Pri čistení vzduchu prechádza vzduch 
z prednej strany a vychádza hornou stranou. 
Výhodou je aj ukryté držadlo v hornej časti, 
čiže Roger sa dá pohodlne prenášať. Hneď po 
zapnutí vyžaduje asi 10 minút na uvedenie do 

ZMENY KVALITY OVZDUŠIA PRI ZMENY KVALITY OVZDUŠIA PRI ZMENY KVALITY OVZDUŠIA PRI 

OVLÁDANIE JE JEDNODUCHÉ A INTUITÍVNE.
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Výhody čističky Roger

+ dizajn
+ jednoduchosť použitia
+ efektivita čistenia

CEZ VENTILAČNÝ VÝDUCH PRÚDI ČISTÝ, PREFILTROVANÝ VZDUCH.

NA HORNOM OVLÁDACOM PANELI SÚ K DISPOZÍCII NASTAVENIA: 
UKAZOVATEĽ STAVU FILTRA, NOČNÝ REŽIM, ČASOVAČ, AUTOMATICKÝ 
REŽIM ČI MANUÁLNE OVLÁDANIE RÝCHLOSTI ČISTENIA. 

ROGER PRACUJE S NIEKOĽKÝMI STUPŇAMI FILTRÁCIE, PRIČOM 
KĽÚČOVÝ JE PRÁVE UHLÍKOVÝ HEPA FILTER, KTORÝ JE ULOŽENÝ 
TESNE PRED NASÁVACÍM VENTILÁTOROM. 

DIZAJNOVO SA ROGER HODÍ AKO DO KANCELÁRIE, TAK AJ DO 
OBÝVAČKY.  

V STREDNEJ ČASTI ČISTIČKY JE UKAZOVATEĽ STAVU OVZDUŠIA. 
SIGNALIZAČNÝ LED PÁSIK VÁS FAREBNE UPOZORNÍ, KEBY BOL 
VZDUCH ZNEČISTENÝ. V PRÍPADE AUTOMATICKÉHO REŽIMU ROGER 
OKAMŽITE PRISPÔSOBÍ INTENZITU FILTRÁCIE STUPŇU ZNEČISTENIA. 

SNÍMAČE KVALITY OVZDUŠIA SÚ UMIESTNENÉ VO VNÚTORNEJ ČASTI 
ROGERA A SÚ NESMIERNE CITLIVÉ. ZAZNAMENÁVAJÚ PEVNÉ PRA-
CHOVÉ ČASTICE, ALE AJ JEDOVATÉ VÝPARY A PLYNY.

úplne prevádzkového stavu. 
Ovládanie celého zariadenia je umiestnené 

na hornom paneli zariadenia, ktorý je doty-
kový a vďaka ukrytému displeju pôsobí celé 
zariadenie minimalisticky. Na výber je niekoľko 
režimov čistenia vzduchu, od automatického, 
ktorý prispôsobí jednotlivé nastavenia samo-
statne na základe nameraných hodnôt kvality 
ovzdušia, ďalej je tu režim závislý od dennej 
doby a aj nočný režim, ktorý garantuje tichú 
prevádzku na úrovni len 30 dB. My dlhodobo 
používame automatický režim, ktorý funguje 
spoľahlivo a nevyžaduje si našu pozornosť.

Roger disponuje niekoľkostupňovou fi ltrá-
ciou. Prvý je mechanický fi lter, ktorý chráni 
hlavný duálny uhlíkový fi lter od hrubých nečis-
tôt prachu. Duálny uhlíkový fi lter je zložený jed-
nak z HEPA fi ltra, ktorý odfi ltruje jemný prach, 
peľ, vírusy a baktérie a na opačnej strane je 
aktívny uhlíkový fi lter, ktorý čistí 
škodlivé plyny, výpary, dym 
z cigariet a podobne.  

Celková údržba 
Rogera je nenáročná. 
Mechanický fi lter 
stačí raz mesač-
ne osprchovať. 
Duálny fi lter sa mení 
každých 8 až 12 me-
siacov v závislosti od 
úrovne znečistenia. Na 
potrebnú výmenu vás čis-
tič vzduchu upozorní. V našom 
prípade sme ešte fi lter meniť nemuseli. 

Verdikt
Testovaním Rogera sme zistili, že 
aj v administratívnych budovách 
sa dá dýchať skutočne čistý vzdu-
ch. V našej redakcii sa neustále 
stará o kvalitu ovzdušia a zároveň 
dobre vyzerá. O jeho obsluhu sa 
príliš nestaráme. V automatickom 
režime si poradí s akoukoľvek 
situáciou. Mimochodom, existuje 
aj zmenšená verzia tejto čističky, 
Roger Little.
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Macro
Stadler Form Roger
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3
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ZAPOŽIČAL: WWW.STADLERFORM.SK

N Á H R A D N Ý  F I L T E R  –  7 9  €

C E N A Č I S T I Č  V Z D U C H U  R O G E R  –  4 6 9  € 

„Stadler Form je 
švajčiarska fi rma, 
ktorá dáva svojim 

produktom 
ľudské mená, 

vďaka čomu 
sa ľahko 

stanú členmi 
domácnosti. Ich 

vlajková loď, 
čistička vzduchu 

Roger, sa volá 
podľa švajčiarskej 

tenisovej 
jednotky Rogera 

Federera.“

6
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Téma

Cloudové hranie

Je budúcnosť 
hrania 
v oblakoch?
Pojem cloudové hranie sa v posledných mesiacoch 
začína skloňovať čoraz častejšie, a to aj napriek tomu, 
že služby tohto typu sú na trhu už niekoľko rokov. Prečo 
je tomu tak a budeme aj v budúcnosti potrebovať na 
hranie počítače a herné konzoly alebo si vystačíme 
s ľubovoľným zariadením?
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rincíp cloudového hrania spočíva 
v tom, že počítačové výpočty nepre-
biehajú priamo vo vašom zariadení, 

ale v dátovom centre poskytovateľa služby. Do 
vášho zariadenia sa následne odosiela obraz 
a opačným smerom putujú vaše vstupy – teda 
informácie o tom, čo ste stlačili na hernom 
ovládači alebo na klávesnici a myši.

Práve potreba obojsmernej komunikácie 
v reálnom čase je vlastnosť, ktorá odlišuje clo-
udové hranie od služieb typu Netfl ix či Spotify. 
V prípade Netfl ixu sa z dátových centier posiela 
videoobsah a Spotify vám servíruje hudbu. 
V oboch prípadoch si však služba dokáže 
poradiť s kolísajúcou kvalitou internetového 
pripojenia, pretože si vaše zariadenie môže 
dáta stiahnuť vopred. Pri videu aj pri hudbe 
sa napr. v predstihu ukladajú do vyrovnávacej 
pamäte nasledujúce minúty obsahu. 

Pri hrách však takúto barličku nie je možné 
použiť. Hra totiž nevie, čo vy spravíte o sekundu 
neskôr, takže vám nemôže poslať dáta v pred-
stihu. Cloudové hranie musí neustále pracovať 
s aktuálnymi informáciami, ktoré sa v reálnom 
čase menia. V praxi to znamená, že služba musí 
ponúkať veľmi kvalitnú infraštruktúru a vaše 
zariadenie musí disponovať rýchlym, kvalitným 
a najmä stabilným pripojením do internetu.

A aj pokiaľ sú všetky tieto podmienky splne-
né, stále je potrebné zabezpečiť čo najnižšiu 
odozvu, aby bol zážitok z hrania prirodzený 
a dostatočne kvalitný. Je teda zrejmé, že po-
skytovatelia cloudového hrania musia vyriešiť 
oveľa viac problémov, ako služby na streamo-
vanie hudby či videa.

Cloudové hranie dnes 
a zajtra
Jednou z prvých služieb, ktoré ponúkali 
hranie v cloude, bol OnLive. Ten začal fun-
govať už v roku 2010, svoju činnosť ukon-
čil koncom apríla 2015. Dá sa povedať, že 
OnLive predbehol dobu a jeho neúspech 
našťastie neodradil ostatné fi rmy.  

Dnes na trhu funguje viacero služieb 
cloudového hrania. V tomto článku ich 
nespomenieme úplne všetky, nie je 
dôvod. Zameriame sa na tie, ktoré sú pre 
Slovákov najatraktívnejšie – či už kvôli 
tomu, že sú dostupné aj na našom území 
alebo kvôli tomu, že za nimi stojí veľká 
technologická spoločnosť.

Cloudové hranie a jeho potenciál
Cloudové hranie ako také existuje už niekoľ-
ko rokov. Avšak pokiaľ ste služby tohto typu 
vyslovene nevyhľadávali, pravdepodobne ste sa 
s nimi ešte nestretli. Zatiaľ nebol dôvod. Firmy 
s technológiou experimentujú a snažia sa ju 
neustále vylepšovať, avšak stále ide o produkt, 
ktorý je určený skôr nadšencom a nie masám 
ľudí. 

Predpokladáme, že o pár rokov by sa mohla 
situácia zmeniť. Cloudové hranie totiž skrýva 
veľký potenciál a prinesie úplne nové mož-
nosti, ako konzumovať hry. Grafi cky náročné 
tituly si totiž budete môcť zahrať na televíznej 
obrazovke, a to aj bez toho, aby ste mali doma 
hernú konzolu či počítač, v internetovom 
prehliadači, na smartfóne či na tablete. Hry 
si takisto nebudete musieť sťahovať a aktu-
alizovať. Jediné, čo budete potrebovať, bude 
kvalitné pripojenie do internetu.

Z nového konceptu budú profi tovať aj 
tvorcovia hier, ktorým sa otvorí úplne nové 
publikum. Vývojári získajú nové nástroje, aby 
oslovili aj ľudí, ktorí sa doteraz nehrali a hernú 
konzolu by si nekúpili. Ukážka novej hry ich 
však zaujala a vyskúšať si ju môžu okamžite. 
Stačí iba kliknúť na internetový odkaz. 

Jednoducho, potenciál tu určite je. Otázkou 
ostáva, ako poskytovatelia cloudového hrania 
uchopia fi nančný model služieb, aby bol atrak-
tívny aj pre nich a aj pre (ne)hráčov. Budeme 
platiť mesačný poplatok za prístup ku knižnici 
hier? Alebo budeme platiť za prístup k výpoč-
tovému výkonu v cloude a za hry samostatne? 

GeForce NOW
Pokiaľ si chcete vyskúšať cloudové hranie 
na Slovensku už dnes, najlepšou voľbou 
je služba GeForce NOW od spoločnosti 
NVIDIA. Tá je dostupná pre počítače so 
systémom Windows a macOS a tiež aj pre 
zariadenia NVIDIA SHIELD.

GeForce NOW ponúkal na začiatku 
knižnicu hier, ktorú ste mali k dispozícii 
za mesačný poplatok a prémiové hry, 
ktoré ste si mohli dokupovať. NVIDIA však 
neskôr zmenila svoju stratégiu a teraz 
vám umožňuje hrať v cloude iba vaše hry 
zo služieb STEAM, uPlay a ďalších. Služba 
GeForce NOW je zatiaľ dostupná zadarmo, 
nachádza sa v štádiu beta testovania. Aby 
ste ju mohli vyskúšať, musíte sa prihlásiť 
do testovania. Proces schválenia prihlášky 
však nejaký čas trvá.

GeForce NOW zatiaľ neprináša žiadnu 
pridanú hodnotu a je atraktívny skôr z hľa-
diska prezentácie technológie cloudového 
hrania. Hrať sa môžete iba na vyššie 
uvedených zariadeniach, takže ani v tomto 
smere nevyužíva plný potenciál služby. 

C E N A Z A T I A Ľ  Z A D A R M O *

* H R Y  P O T R E B U J E T E  V L A S T N I Ť  V   I N Ý C H  S L U Ž B Á C H
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zvuku. Do budúcnosti hovorí o podpo-
re rozlíšenia 8K a viac ako 120 fps.

Služba bude umožňovať prakticky 
okamžité prepínanie sa medzi viace-
rými zariadeniami. Hrať sa začnete 
v prehliadači Chrome na počítači, 
následne sa presuniete na telefón 
a v priebehu 5 sekúnd budete pokra-
čovať v hraní tam, kde ste skončili na 
predchádzajúcom zariadení.

Google chce osloviť aj vývojárov hier, 
a to funkciami, ktoré sprístupnia ich 
tituly širokému publiku. Predstavte 
si, že na YouTube sledujete trailer na 
novú hru a po jeho skončení sa objaví 
tlačidlo Hrať teraz a vy si budete môcť 
prakticky okamžite vyskúšať hru.

YouTuberi, ale aj herní vývojári, 
budú môcť pomocou YouTubu pozvať 
divákov, aby si zahrali hru s nimi 
a k dispozícii bude aj funkcia zdieľania 
aktuálneho stavu hry, ktorý budete C E N A Z A T I A Ľ  N E Z N Á M A

môcť súkromne či verejne zdieľať s inými 
hráčmi a vyzvať ich, aby získali lepší 
výsledok. Stadia tiež prinesie späť hranie 
v režime rozdelenej obrazovky a ponúkne 
integráciu Google Asistenta.

Google oznámil, že Stadia bude podpo-
rovať ovládanie pomocou klávesnice a myši 
a existujúcich herných ovládačov. Na trh sa 
však dostane aj ofi ciálny ovládač od Googlu, 
ktorý sa cez Wi-Fi automaticky spáruje so 
zariadením, na ktorom práve hráte.

Počas ofi ciálneho predstavenia 
platformy bolo tiež oznámené, že jednou 
z prvých hier pre Stadiu bude DOOM 
Eternal. Google takisto založil vlastné 
herné štúdio, ktoré bude vyvíjať exkluzív-
ne hry pre novú platformu.

 Verdikt
Je budúcnosť hrania v oblakoch? 
Pravdepodobne sa o pár rokov nedo-
žijeme toho, že už nebudeme kupovať 
konzoly a počítače na hranie. Tieto 
zariadenia budú mať stále svojich 
fanúšikov, ktorí budú vyžadovať čo 
najlepší zážitok z hrania. Bude to 
podobné, ako je tomu dnes v prí-
pade Blu-ray prehrávačov a služieb 
typu Netfl ix. Nároční diváci preferujú 
najvyššiu kvalitu, ktorú im ponúkajú 
Blu-ray disky, avšak mnohým použí-
vateľom bohato postačuje komfort 
a dostupnosť Netfl ixu.

Je však zrejmé, že cloudové služby 
ešte musia dospieť. GeForce NOW 
a PlayStation Now sa zatiaľ snažia 
osloviť iba určité skupiny hráčov, nový 
vietor môže priniesť Google Stadia. Tá 
bude určite chcieť zaujať veľké masy 
používateľov. A uvidíme, s čím príde 
Microsoft.  

Avšak predtým, ako sa dočkáme 
plnohodnotného cloudového hrania 
v špičkovej kvalite, na nasledujúcich 
stranách sme si pre vás pripravili via-
cero článkov, ktoré pokrývajú novinky 
v tradičnom hraní.

Microsoft xCloud 
Tento rok by sme sa mali dočkať oznáme-
nia ešte jednej cloudovej služby. Microsoft 
pracuje na projekte xCloud a verejnosti by 
ho mal predstaviť počas konferencie E3 
2019 v júni. Microsoft podobne ako Go-
ogle disponuje obrovskou infraštruktúrou 
dátových centier, z čoho môže profi tovať 
aj jeho nová služba.

O xCloude sa toho zatiaľ veľa nevie. 
Microsoft prezentoval streamovanie 
Xbox One hier do smartfónu so systé-
mom Android, avšak na ďalšie detaily si 
budeme musieť počkať. Otázkou je, ako 
bude profi lovať svoju službu a či prinesie 
aj nejaké inovatívne technológie. 

C E N A Z A T I A Ľ  N E Z N Á M A
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PlayStation Now
Služba PlayStation Now na Slovensku 
zatiaľ ofi ciálne nefunguje. Ide však 
o riešenie spoločnosti Sony, ktorá je 
dnes lídrom na trhu herných konzol, 
takže pozornosť si určite zaslúži. 

PlayStation Now ponúka vybrané hry 
pre konzoly PS2, PS3 a PS4, ktoré si 
môžete streamovať do počítača a do 
PlayStation 4. V ponuke je aktuálne 
viac ako 600 hier a niektoré z nich si 
môžete stiahnuť priamo do PS4 a hrať 
ich lokálne bez nutnosti streamovania.

Aj PS Now je služba, ktorá zatiaľ 
nevyužíva plný potenciál technológie. 
V Európe je spoplatnená mesačným 
poplatkom vo výške 15 eur, resp. 100 
eur v prípade ročného predplatného. 
V cene je prístup ku všetkým hrám.

C E N A 1 4 , 9 9  €  M E S A Č N E

*  H R Y  S Ú  S Ú Č A S Ť O U  P R E D P L A T N É H O 

9 9 , 9 9  €  R O Č N E

D O S T U P N O S Ť  N A  S L O V E N S K U :  N I E

Google Stadia
Stadia je služba spoločnosti Google, ktorá 
začne naplno fungovať tento rok. Zatiaľ 
nie je známe, v ktorých krajinách a koľko 
bude stáť. Zaujímavá je však svojím 
konceptom, pretože Google ide o niekoľko 
krokov ďalej v porovnaní s existujúcimi 
službami cloudového hrania.

Stadia bude fungovať v prehliadači 
Chrome v počítači, na Android a iOS 
zariadeniach a cez Chromecast sa 
budete môcť hrať aj na veľkej televíz-
nej obrazovke. Google sľubuje hranie 
v natívnom rozlíšení až 4K pri 60 fps, 
a to s podporou HDR a priestorového 

PREHĽAD



Testovali sme

Najvýkonnejšie
herné 
notebooky
ASUS ROG Zephyrus S GX701
ASUS ROG Zephyrus S GX701 je ďalšou ge-
neráciou ultratenkých herných notebookov. 
Tento dizajn sa postupne snažia aplikovať 
viacerí výrobcovia, ale to nič nemení na tom, že 
Zephyrus stále vytŕča z radu.

GX701 je vybavený 17,3-palcovým displejom 
s rozlíšením 1920 x 1080 pixelov. Obrazovka 
ponúka 144 Hz obnovovaciu frekvenciu a 3 ms 
odozvu. Nechýba ani technológia G-SYNC a displej 
pokrýva 100 % farebného priestoru sRGB. Maxi-
málny jas sme namerali na úrovni 303 cd/m2. 

K obrazovke nemáme pripomienky, ponú-
ka kvalitný základ na špičkové hranie a tiež 
aj prácu. V prípade hrania oceňujeme najmä 
vysokú obnovovaciu frekvenciu a podporu 
pre G-SYNC. Skvelý vizuálny zážitok dopĺňa 
aj kvalitná reprodukcia zvuku. Notebook je 
vybavený dvoma reproduktormi s inteligent-
ným zosilňovačom. Maximálna hlasitosť je 
nadštandardná, notebook tiež potešil dobrou 
dynamikou zvuku a nechýbali ani basy. Na do-
mácu diskotéku poslúži dobre a tiež si užijete 
sledovanie fi lmov a hranie hier. K dispozícii 
sú bohaté softvérové nastavenia na úpravu 
zvuku a tiež aj predpripravené režimy. Taktiež si 
môžete upraviť nastavenia displeja a vybrať si 
niektorý z predpripravených režimov. V tomto 
smere ASUS chválime, z hľadiska softvéru patrí 
medzi aktuálnu špičku.

Zephyrus S GX701 má rozmery 399 x 272 
x 18,7 mm a hmotnosť 2,7 kg. Na pomery 
17-palcových herných notebookov je to úcty-
hodný výsledok. Samozrejme, napájací adaptér 
zaberie ďalší priestor v batohu a je aj pomerne 
ťažký. V tejto súvislosti nás potešilo zistenie, že 
notebook môžete nabíjať aj pomocou USB-
-C portu. Vyskúšali sme to s redakčným 60 W 
adaptérom a fungovalo to. Je jasné, že nabíjanie 
pomocou USB-C portu nie je určené na hranie, 
avšak v rámci neherného používania sa dokáže 
notebook takýmto spôsobom nabiť v priebehu 
2,5 až 3 hodín. Na hranie budete potrebovať 
dodávaný 230 W adaptér, avšak vieme si pred-
staviť situáciu, že adaptér na hry máte doma 
a v robote si notebook nabíjate pomocou USB-C 
adaptéra alebo priamo z monitora, pokiaľ umož-
ňuje aspoň 60 W napájanie cez USB-C.

Notebook od ASUS-u vyzerá skvelo. Brúsený 
hliník na veku pôsobí elegantne, škoda len, že 

sa veľmi ľahko „upacká“ odtlačkami prstov. 
Konštrukcia je odolná, nič nevŕzga a Zephyrus 
S pôsobí už na prvý pohľad prémiovým doj-
mom. Okolo displeja sú tenké rámiky a ASUS sa 
rozhodol nezabudovať do nich malú webkame-
ru, resp. ju neumiestnil ani do väčšieho rámika 
pod displejom. Webkamera je preto dodávaná 
ako samostatné príslušenstvo, ktoré k note-
booku pripojíte micro USB portom. Umožňuje 
záznam vo Full HD pri 60 fps.

ASUS musel robiť kompromisy aj pri navrho-
vaní klávesnicovej časti. Klávesnica sa nachádza 
v spodnej časti, vedľa nej je touchpad. Nie je to 
úplne pohodlné riešenie, avšak bolo potrebné 
pre dosiahnutie efektívneho chladenia. Kvôli lep-
šiemu prieduchu vzduchu sa takisto notebook 
pootvorí, keď otvoríte jeho veko. Okolo klávesni-
ce sa tiež nachádza dvojica reproduktorov.

Treba uznať, že chladiaci systém funguje 
na jednotku. V redakcii sme testovali niekoľko 
notebookov s grafi ckými kartami RTX a všetky 
dosahovali v záťaži teplotu 95 - 98 °C pre proce-
sor. V prípade GX701 sme namerali maximálnu 
hodnotu na úrovni 90 °C, a to aj s aktivovaným 
režimom Turbo. Teplota grafi ckej karty dosahova-
la 78 °C, čo je štandardná hodnota aj v porovnaní 
s konkurenciou. Notebook sme testovali v konfi -
gurácii s grafi ckou kartou RTX 2080 Max-Q.

Zephyrus S GX701 ponúka niekoľko režimov 
používania. Môžete si vybrať medzi tichým, 
štandardným a Turbo režimom. V prípade 
režimu Turbo sa notebook mierne pretaktuje 
a automaticky sa aktivuje maximálny výkon 
ventilátora, vďaka čomu sme získali v niekto-
rých testoch až o 10 % vyššie skóre. Počas sa-
motného hrania sme si však všimli, že niekedy 
bolo výhodnejšie hrať v štandardnom režime 
– dosiahli sme tak viac fps ako v režime Turbo. 
Môže to byť dané obmedzením výkonu po do-
siahnutí určitej teploty. Oplatí sa teda s oboma 
režimami experimentovať a sami uvidíte, ktorý 
funguje lepšie pre konkrétne hry.
Čo sa samotného výkonu týka, Zephyrus 
S GX701 je vo verzii s grafi ckou kartou GeForce 
RTX 2080 Max-Q doteraz najvýkonnejší herný 
notebook, aký sme testovali. Je výkonnejší aj 
v priamom porovnaní s modelom Acer Predator 
Triton 500, ktorý má rovnaký grafi cký čip. 
Zapožičal: ASUS

Testovali sme najnovšie 
herné notebooky, ktoré 
si zaslúžia aj prívlastok 
najvýkonnejšie. Týka 
sa to najmä modelu 
ROG Zephyrus S, ktorý 
z technologického hľadiska 
patrí medzi aktuálnu špičku.

T E S T

ROMAN KADLEC

- Menej pohodlné umiestnenie 
klávesnice a touchpadu

- Slabšia výdrž batérie
- Webkamera je samostatné 

príslušenstvo

+ Vysoký výkon
+ Kvalita spracovania
+ Špičkové chladenie
+ Nabíjanie cez USB-C
+ Audio

ASUS
ROG Zephyrus S GX701 

c e n a 3 4 9 9  E U R

TIP
Technologická 

výbava

Téma

44 APRÍL 2019



OMEN od HP 15-dc1004nc
Notebooky značky OMEN od HP patria medzi 
cenovo najdostupnejšie riešenia. Tak je tomu 
aj v prípade testovanej novinky, ktorá dostala 
do výbavy grafi ckú kartu GeForce RTX 2070 
v prevedení Max-Q. Cena testovaného modelu 
sa pohybuje na úrovni 1840 eur.

OMEN od HP 15-dc1004nc ponúka 15,6-pal-
cový displej s rozlíšením 1920 x 1080 pixelov. 
Obnovovacia frekvencia je 144 Hz, ide teda 
o vyšší štandard v segmente herných noteboo-
kov. Do dokonalosti chýba technológia G-SYNC, 
tú však testovaný model neponúka. Maximálny 
jas displeja sme namerali na úrovni 267 cd/m2. 
Konkurenčné notebooky ponúkajú jas 300 cd/
m2 a viac. Obrazovke možno tiež vytknúť drobné 
nedokonalosti v podsvietení. Zaznamenali sme 

Model ASUS ROG Zephyrus S GX701 OMEN od HP 15-dc1004nc

Displej 17,3", IPS-level, 1920 x 1080 px,
144 Hz, G-SYNC

15,6", IPS, 1920 x 1080 px,
144 Hz

CPU / GPU Intel Core i7-8750H / NVIDIA GeForce 
RTX 2080 8 GB Max-Q

Intel Core i7-8750H / NVIDIA GeForce 
RTX 2070 8 GB Max-Q

Operačná pamäť / Úložisko 24 GB DDR4 / 1 TB SSD 16 GB DDR4 / 256 GB SSD + 1 TB HDD, 
7200 rpm

Konektivita 3 × USB 3.1, 2 × USB-C, HDMI 2.0b,
3,5 mm jack

3× USB 3.1, USB-C, HDMI, Mini 
DisplayPort, ethernet, čítačka SD kariet, 

2× 3,5 mm jack

Rozmery a hmotnosť 399 × 272 × 18,7 mm / 2,7 kg 360 × 263 × 30 mm / 2,38 kg

Test - Benchmarky

PCMark 10 - Rozšírený test 6,754 6,582

3DMark - Port Royal / 
Stress Test 4 755 / 99,1 % 3 586 / 99,4 %

3DMark - Time Spy 8 217 / 3 759 (Extreme) 6 420 / 2 985 (Extreme)

3DMark - Fire Strike 18 159 / 5 317 (Ultra) 15 073 / 4 085 (Ultra)

VRMark - Orange Room / 
Blue Room 6 964 / 2 657 7 706 / 2 049

Test - Hry vo Full HD rozlíšení

Assassin's Creed Odyssey 71 fps (High) / 57 fps (Ultra High) 55 fps (High) / 45 fps (Ultra High)

Far Cry New Dawn 89 fps (High) / 80 fps (Ultra) 75 fps (High) / 67 fps (Ultra)

Metro Exodus 72 fps (High) / 35 fps (Extreme) 55 fps (High) / 25 fps (Extreme)

Shadow of the Tomb Raider 96 fps (High) / 88 fps (Highest) 75 fps (High) / 71 fps (Highest)

Test - Výdrž batérie

PCMark 8 - výdrž / skóre 1:25 / 2 825 1:52 / 3 358

Prehrávanie videa pri 
maximálnom jase 03:36 02:30

Test - Displej

Maximálny jas 303 lúmenov 267 lúmenov

Pokrytie farebných 
priestorov

99,7 % sRGB, 67,1 % Adobe RGB, 69,
6 % DCI P3

94,2 % sRGB, 66,3 % Adobe RGB, 68,
3 % DCI P3

Test - Maximálne teploty 
v záťaži

CPU / GPU 90 °C / 78 °C 99 °C / 83 °C

  Parametre a  namerané hodnoty  testovaných notebookov presvitanie podsvietenia v spodnej časti displeja, 
a to na troch miestach. Displej ponúka verné zo-
brazenie farieb a pokrýva 94,2 % priestoru sRGB.

Notebook vyzerá štýlovo. Je vyrobený z plastu, 
veko však nie je problém mierne ohnúť. Počas 
bežného používania by ste nemali mať s jeho 
odolnosťou problémy. Reprodukcia zvuku je nad-
priemerná, za drahšími konkurentmi zaostáva.

OMEN od HP poháňa procesor Intel Core 
i7-8750H. K dispozícii je 16 GB RAM v jedno-
kanálovom zapojení. Úložisko tvorí 256 GB 
systémové SSD úložisko a 1 TB pevný disk 
s rýchlosťou 7200 otáčok za minútu.

Notebook počas testovania dosiahol porovna-
teľné výsledky s modelom Lenovo Legion Y740 
s prakticky totožnou konfi guráciou. V niekto-
rých testoch mal mierne navrch OMEN, v iných 
Legion. Počas hrania a testovania sme však 
namerali pomerne vysoké teploty komponentov. 
Procesor dosahoval v záťaži až 99 °C, a to je 
doteraz najviac z nami testovaných notebookov 
s grafi ckou kartou RTX. Grafi cký čip dosahoval 
až 83 °C, aj v tomto prípade ide o najvyššiu hod-
notu, ktorú sme doteraz namerali. Bez ohľadu 
na to, OMEN od HP dosahoval výbornú stabilitu 
a v teste stability Port Royal dosiahol skvelý 
výsledok na úrovni 99,4 %. Hlučnosť notebooku 
počas hrania bola štandardná.

V teste výdrže v aplikácii PCMark 8 sme za-
znamenali výdrž 1 : 52. Je to prakticky identický 
výsledok ako Lenovo Legion Y740. Pri prehrávaní 
videa s maximálnym nastavením jasu dokázal 
notebook fungovať 2,5 hodiny. Počas cesty si 
teda pozriete jeden celovečerný fi lm.

OMEN od HP má dobrú portovú výbavu. Na 
zadnej hrane nájdete USB 3.0 port, HDMI, Mini 
DisplayPort a USB-C port s podporou prenosu 
obrazu. Taktiež sa tu nachádza ethernet. Na 
bočných hranách sa nachádzajú ďalšie dva 
USB 3.0 porty, čítačka SD kariet a dvojica 3,5 
mm jackov pre mikrofón a slúchadlá.

Notebook má podsvietenú klávesnicu. Intenzitu 
nie je možné regulovať, svetelný efekt je možné 
zapnúť alebo vypnúť. Softvér takisto umožňuje 
sledovať zaťaženie jednotlivých komponentov, 
optimalizovať sieťovú prevádzku a prepínať 
notebook medzi tichým a štandardným režimom 
a režimom výkonu. K dispozícii je tiež funkcia na 
streamovanie hrania medzi počítačmi.
Zapožičal: HP

- Nižší maximálny jas a presvitanie 
podsvietenia displeja

- Slabšia výdrž batérie
- Vyššie teploty v záťaži

+ Pomer cena/výkon
+ Portová výbava
+ Zobrazenie farieb

OMEN
HP 15-dc1004nc 

c e n a 1 8 4 0  E U R

ASUS ROG Zephyrus S GX701 je jeden 
z technicky najvyspelejších notebookov, 
aké sme kedy testovali. Poteší dizajnom 
a hrúbkou. Z technologického hľadiska 
chválime teploty v záťaži, ktoré sú lepšie 
ako ponúka konkurencia – a to napriek 
kompaktnému šasi. Prevedenie klávesnico-
vej časti však nemusí každému vyhovovať.

OMEN od HP 15-dc1004nc je 
notebook s dobrým pomerom 
cena/výkon. Patrí medzi ce-
novo najdostupnejšie riešenia 
vo svojej kategórii. To sa však 
prejavuje na niektorých vlast-
nostiach, ktoré nie sú úplne 
bezchybné.

   Verdikt
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Test 
herných 
monitorov 
od AOC

Testovaný kus mal rovnomerné podsvietenie 
bez viditeľných nedostatkov a výborný kontrast. 
Kvalitu displeja hodnotíme ako veľmi dobrú, 
dvojnásobne s prihliadnutím na jeho cenu. 
Priamou konkurenciou testovaného monito-
ra je model Samsung C24FG73. Ten je o pár 
desiatok eur drahší a ponúka prakticky totožnú 
výbavu, avšak lepší maximálny jas.

Portová výbava je v prípade AOC C24G1 
základná – 2x HDMI 1.4, DisplayPort 1.2, VGA. 
USB hub monitor neponúka. Chválime však 
množstvo nastavení. Z hľadiska herných funkcií 
si môžete aktivovať pomocný kríž, ktorý je 
umiestnený v strede obrazovky. Takisto je 
možné regulovať nastavenie čiernej farby, aby 
ste jednoduchšie zbadali nepriateľov, ktorí sa 
skrývajú v tieni. K dispozícii sú aj nastavenia 
používateľských herných režimov a neherné 
režimy pre rôzne aktivity, ako je práca s textom 
alebo sledovanie fi lmov.
Zapožičal: AOC

pomocou DisplayPortu. A toto všetko získate 
za 200 eur, čo je skvelá ponuka. Z hľadiska po-
meru cena/výkon predstavuje AOC C24G1 jeden 
z najlepších herných monitorov z kategórie 
cenovo dostupných modelov.

Kombinácia 24 palcov a rozlíšenia Full HD 
stále postačuje. Pri tejto uhlopriečke nie je 
nevyhnutné mať vyššie rozlíšenie a keď sa 
pozrieme na výkon dnešných grafi ckých kariet 
– väčšina z nich je navrhnutá tak, aby poskytla 
vysoký výkon práve vo Full HD rozlíšení. Počas 
testovania sme napr. hrali titul Assassin‘s Cre-
ed: Odyssey pri nastavení Ultra kvality zobra-
zenia. Hra v zabudovanom benchmarku síce 
dosahuje vyšší počet snímok za sekundu, avšak 
počas hrania sa počet fps pohybuje okolo čísla 
60. Hrali sme na notebooku s grafi ckou kartou 
GeForce RTX 2080 Max-Q, ktorý patrí k tomu 
najvýkonnejšiemu, čo je dnes dostupné na 
trhu. Hráči, ktorí budú premýšľať nad týmto 
monitorom, majú pravdepodobne grafi cké kar-
ty strednej a nižšej triedy, takže pre nich bude 
rozlíšenie 1080p ideálne.

24-palcová obrazovka je matná a zakri-
vená na úrovni 1500R. Väčšina monitorov, 
ktoré sme testovali v minulosti, má menšie 
zakrivenie na úrovni 1800R. Možno si poviete, 
že pri uhlopriečke 24 palcov si zaoblenie ani 
nevšimnete, avšak pri pohľade na obrazovku 
je cítiť rozdiel v porovnaní s rovným displejom. 
Počas bežného používania a hrania sme si 
zakrivenie neuvedomovali, neprekážalo nám. 
Práve naopak, pôsobilo prirodzene.

Displej má tenké rámiky po troch stranách. 
Stojan je odolný a pevný, umožňuje zmenu 
výšky, natočenia aj náklonu. Nechýba výrez pre 
manažment káblov. Pri testovaní sme namerali 
maximálny jas na úrovni 249,18 cd/m2. Monitor 
ponúka viacero herných režimov, v nehernom 
režime pokrýva podľa našich meraní 95 % 
farebného priestoru sRGB, 68,3 % priestoru 
Adobe RGB a 71,6 % priestoru DCI P3. Pri pou-
žívaní herných režimov dochádza k skresleniu 
farieb, je to zámer.

- Nemá USB hub
- Nižší maximálny jas

+ Cena
+ Kvalitný displej
+ Výborný kontrast
+ Množstvo nastavení

AOC
C24G1

c e n a 2 0 5 , 9 0  E U R

Testovali sme najnovšie herné 
monitory od fi rmy AOC. Tento 
výrobca má vo svojom portfóliu 
modely, ktoré sú vhodné pre 
náročných hráčov a aj pre 
používateľov s obmedzeným 
rozpočtom.

TIP
Pomer

cena/výbava

výšky, natočenia aj náklonu. Nechýba výrez pre 
manažment káblov. Pri testovaní sme namerali 

. Monitor 

Adobe RGB a 71,6 % priestoru DCI P3. Pri pou-

AOC C24G1
AOC C24G1 je herný monitor, ktorý ponúka po-
trebný základ. Vo výbave má 24-palcový VA panel 
s rozlíšením 1920 x 1080 pixelov, 144 Hz obno-
vovaciu frekvenciu a 1 ms odozvu. Nechýba ani 
technológia AMD FreeSync, ktorá si už rozumie 
aj s grafi ckými kartami od NVIDIE. Podmien-
kou je však prepojenie počítača s monitorom 

AOC C2461 PONÚKA VÝBORNÝ 
POMER CENA/VÝKON

Téma
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337,77 cd/m2. Takisto sme namerali pokrytie 
farebného priestoru sRGB na úrovni 99,7 % 
a 76 % pokrytie priestoru Adobe RGB, resp. 
82 % v prípade DCI P3. Kontrast je na dobrej 
úrovni a rovnako aj rovnomernosť podsvietenia 
displeja. Pripomienky nemáme ani k pozorova-
cím uhlom. Odozva monitora je 4 ms.

AOC AG352UCG6 ponúka štýlový stojan s na-
staviteľnou výškou, natočením aj náklonom. 
K dispozícii je výrez na manažment káblov 
a držiak na slúchadlá, ktorý sa nachádza na 
pravej strane. Spodný rámik displeja ponúka 
farebné podsvietenie, to si môžete upraviť 
v nastaveniach. Joystick na ich úpravu je 
nepohodlný a budete si naň chvíľu zvykať. Slúži 
totiž aj ako napájacie tlačidlo, takže namiesto 
potvrdenia nastavenia sme spočiatku monitor 
omylom vypínali.

Nastavenia sú základné, to potrebné však 
nájdete. Môžete si upraviť kontrast, jas, herné 
farby a tiež aj tiene – teda prispôsobiť si 
zobrazenie čiernej, aby bola viac šedá a videli 
ste nepriateľov, ktorí sa schovávajú v tieňoch. 
K dispozícii je aj zrýchlenie, ktoré je prednasta-
vené na strednej hodnote. Počas testovania 
sme hrali hru DOOM a nevšimli sme si žiadnych 
duchov ani ďalšie nedostatky. Monitor ponúka 
režimy FPS, RTS, automobilová hra a prispôso-
biteľný herný režim. Mimo herných režimov je 
k dispozícii režim sRGB.

Z praktického hľadiska musíme uznať, že 
hrať na G-SYNC monitore s pomerom strán
21 : 9 je skvelý zážitok. Hranie je pohlcujúcejšie 
a návrat od toho monitora k tradičnej obrazovke 
nebol vôbec jednoduchý. Na dobré sa ľahko zvy-
ká. Pozitívne je, že obrazovku 21 : 9 už natívne 
podporuje aj Netfl ix a niektoré webové prehrá-

vače videa. K dispozícii je takisto plugin pre 
internetové prehliadače s názvom Ultra Wide 
Video, takže zobrazovaciu plochu využijete na-
plno aj v prípade, že video nie je optimalizované 
pre tento pomer strán. Natiahnutý displej tiež 
využijete na lepšiu prácu s dvoma aplikáciami 
vedľa seba a rozlíšenie displeja je optimálne na 
hranie vzhľadom na výkon dnešných grafi ckých 
kariet.  

AOC AG352UCG6 má vo výbave HDMI 1.4 
port, DisplayPort 1.2 a dvojicu USB 3.0 portov. 
Nechýba ani jack na slúchadlá.
Zapožičal: AOC

- nepohodlný joystick na úpravu 
nastavení 

+ Veľký a kvalitný VA panel
+ 120 Hz a G-SYNC
+ Vhodný na prácu s dvoma aplikáciami
+ Lepší zážitok z hrania a sledovania 
fi lmov

AOC
AG352UCG6  

c e n a 7 7 5  E U R

  Parametre testovaných modelov

Model AOC C24G1 AOC AG352UCG6

Veľkosť a typ 
panelu

24", VA, 1920 x 1080 
px, 144 Hz

35", VA, 3440 x 1440 
px, 120 Hz

Maximálny jas 
a odozva 249,18 cd/m2, 1 ms 337,77 cd/m2, 4 ms

Pokrytie 
farebného 

priestoru

95 % sRGB, 68,3 % 
Adobe RGB, 71,6 % 

DCI P3

99,7 % sRGB, 76 % 
Adobe RGB, 82 % 

DCI P3

Extra funkcie AMD FreeSync, 
zakrivenie 1500R

G-SYNC, zakrivenie 
1800R

Konektivita 2x HDMI 1.4, 
DisplayPort 1.2, VGA

HDMI 1.4, DisplayPort 
1.2, 2x USB 3.0

   Verdikt
AOC C24G1 je monitor, ktorý by 
patril medzi našich favoritov, 
pokiaľ by sme si dnes kupovali 
novú obrazovku a chceli by sme 
ju využívať najmä na hranie. Má 
všetko potrebné a poteší výbor-
nou cenou.

AOC AG352UCG6 je monitor pre 
náročných. Ponúka skvelú hernú 
výbavu a dnes je atraktívnejší aj 
z dôvodu lepšej podpory videa 
pre formát 21 : 9.

AOC AG352UCG6 
Zatiaľ čo model AOC C24G1 je určený prakticky 
pre každého, monitor AG352UCG6 je zameraný 
na náročných hráčov. Tomu zodpovedá jeho 
výbava, ale aj cena, ktorá je na úrovni 775 eur. 
Pre niekoho je to viac, ako by bol ochotný dať 
za nový televízor.

AOC AG352UCG6 si však svoju cenovku bez 
problémov obháji. Ponúka 35-palcový displej 
s rozlíšením 3440 x 1440 pixelov a pomerom 
strán 21 : 9. Jeho obnovovacia frekvencia je 
120 Hz a nechýba ani podpora technológie G-
-SYNC. Z hľadiska herného zážitku teda ponúka 
všetko potrebné. Displej je zakrivený, čo vzhľa-
dom na jeho veľkosť a pomer strán oceňujeme. 
Na stôl sme si vedľa seba položili 32-palcový 
plochý monitor a AG352UCG6, subjektívne sa 
nám lepšie pozeralo na zakrivenú obrazovku.

Výrobca udáva maximálny jas monitora na 
úrovni 300 cd/m2, my sme namerali hodnotu 

TOTO JE MONITOR PRE NÁROČNÝCH 
HRÁČOV. POMER STRÁN 21:9 SI 
ZAMILUJETE
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ONDREJ MACKO XÉNIA RYBÁKOVÁ

Testovali sme

Trón pre 
herného kráľa
Acer Predator Thronos

Trón objavil aj Slovensko
My sme sa na tento trón boli pozrieť v Prahe a je 
to teda niečo unikátne. Premyslená konštrukcia 
z ocele, ktorá si poradí aj s hmotnosťou skutoč-
ného chlapa, pritom je vybavená motorickým 
systémom a ľahko pohybuje jednotlivými časťa-
mi. Thronos je sen skutočného hráča, ktorý si ho 
rád príde vychutnať do herného centra alebo si 
naň jednoducho našetrí. Treba však na to mať aj 
pripravenú miestnosť. 

reto sú aj typické herné notebooky 
výborne vybavené hlavne z hľadis-
ka grafi ky a chladenia a nehrá sa 

tu o každé euro. Spoločnosť Acer to vie a má 
pripravenú celú sériu herných zariadení so 
spoločným názvom Predator. Je mimoriadne 
úspešná. Sú v nej herné notebooky a počítače, 
ale už aj monitory, projektory, samozrejme 
klávesnice a myši. Teraz do tohto ekosystému 
pribúda aj špeciálne herné kreslo Predator 
Thronos, v preklade trón. 

Hráči sú špeciálny segment. Sú zväčša 
veľmi bonitní a v ich prípade sa pri 
vývoji a výrobe primárne nerobia 
kompromisy medzi cenou a výkonom. 

Poriadny kúsok hardvéru
Thronos určite nie je vec na jednoduché 
prenášanie. Podľa konkrétnej výbavy kulminuje 
jeho hmotnosť okolo 200 kg a na toto musí byť 
pripravená aj podlaha na mieste inštalácie. Vý-
hodou je, že si ho kupujete spolu s inštaláciou. 
Acer má na toto vyčlenený špecializovaný tím 
ľudí, Slovensko je krajina, kde sa predáva. 

Trojica monitorov pre 
panoramatický zážitok
Jeho hlavným zameraním je čo najviac obklopiť 
hráča dejom hry, a to predovšetkým pri „strie-
ľačkových“ hrách. Preto je to v podstate guľa, 
do ktorej pohodlne vchádzate. Keď si sadnete, 
stlačíte tlačidlo na Control Pade a priklopí sa 
mechanizovaný pult s klávesnicou a myšou, 
následne sa sklopí tiež držiak s monitormi. Áno 
monitormi, na dokonalý zážitok boli v našom 
prípade vo výbave tri 27-palcové monitory 
Predator Z271U s technológiou NVIDA G-SYNC 
a obnovovacou frekvenciou 144 Hz. V držiaku 
monitorov je tiež biele LED svetlo dopadajúce 
na hráča zhora, ktoré dobre dokresľuje celkovú 
atmosféru. Tri monitory potom dávajú používa-
teľovi plný panoramatický zážitok zo sledovania 
deja hry. Je to podobné ako keď sedíte v kine.

Všetky pohyby tohto kresla ovládate na dotyko-
vom paneli. Máte aj možnosť vysunúť si opierku na 
nohy, zaklopiť sa do polohy v uhle až 140° podobne 
ako na zubárskom kresle (tzv. Zero-G poloha). 
V podstate ste takto izolovaní od okolitého sveta. 
Máte úplný zážitok z hry, váš čas je len váš. 

SKUTOČNÝ 
PANORAMATICKÝ 

ZÁŽITOK S TROMA 
DISPLEJMI

TAKTO VYZERÁ 
OVLÁDACÍ PANEL 
NA VAŠOM TRÓNE

P
Ďalšia výbava
K testovaciemu trónu sme mali pripojený po-
čítač Predator Orion 900 v plnej výbave, herné 
slúchadlá Predator Galea 300, myš Predator 
Cesus 10, klávesnicu Predator Aethon 500
a použili sme hru Metro Exodus. K tomu všet-
kému sme si pustili aj vibrácie, ktoré dávajú 
citeľnú haptickú spätnú väzbu odvodenú z hry. 
Teda naozaj pekná výbavička. Elektrická spot-
reba kresla je 180 W. V tejto výbave je cena 
celej zostavy aj s montážou 14 900 eur. 

Inak Predator Thronos je možné použiť aj 
univerzálne, teda s výbavou od tretej strany, 
ale optimalizácia je práve na hardvér značky 
Acer. Na samotnej konštrukcii sa nachádza 
ešte štvorica USB portov na pripojenie ďalšieho 
príslušenstva, napr. herných okuliarov či volantu. 
Farbu vonkajšieho podsvietenia trónu je možné 
vybrať spomedzi 16 možností a nastavuje 
sa cez Control Pad. Súčasťou trónu sú aj dva 
držiaky na nápoje. 

Celkovo je Predator Thronos niečo, na čo 
herný svet čakal. Nebude sa síce predávať 
masovo, ale skutoční nadšenci počítačových 
hier si ho nájdu. Detaily jeho použitia nájdete 
aj v našom redakčnom videu. 

Technické parametre

Rozmery v otvorenom stave: 1900 x 1000 x 2360 mm
Rozmery v prevádzkovom stave: 1600 x 1000 x 1740 mm

Rozmery sedadla: 600 x 600 x 120 mm
Materiál: oceľ, koža, čalúnenie

Celková hmotnosť bez výbavy: 180 kg

NA ACER PREDATOR THRONOS 
TREBA AJ PORIADNY PRIESTOR
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Otestovali sme novinky od spoločnosti 
SteelSeries. Tá patrí medzi najlepších 
výrobcov herného príslušenstva na trhu, 
čo môžeme potvrdiť aj v redakcii. Ich 
produkty používame už niekoľko rokov.

C E N A 6 9 , 9 9  E U R

SteelSeries Arctis 3 (2019 Edition)
SteelSeries Arctis je názov herných slúchadiel. Tento produktový rad pozo-
stáva z viacerých modelov – Arctis 3 predstavuje nutný a kvalitný základ, 
Arctis 5 pridáva farebné podsvietenie mušlí slúchadiel a podporu priestoro-
vého zvuku DTS Headphone:X a Arctis 7 umožňuje bezdrôtovú komunikáciu 
prostredníctvom USB adaptéra v 2,4 GHz pásme. SteelSeries tiež ponúka aj 
slúchadlá Arctis Pro s vyššou kvalitou zvuku a logicky aj vyššou cenou.

Slúchadlá Arctis 5 používame dlhodobo, v redakcii sme teraz testovali 
model Arctis 3 v jeho vyhotovení na rok 2019. Táto verzia má pomeno-
vanie 2019 Edition, jej modelové označenie je 61503 a na Slovensku sa 
predáva za cenu na úrovni 75 eur.

Treba uznať, že SteelSeries Arctis 3 (2019 Edition) ponúka pri tejto 
cene výborný pomer kvalita/cena. A hoci ide o herné slúchadlá, podľa 
nás sú vhodné na všestranné používanie. Ponúkajú totiž jasný a čistý 
zvuk s dostatočne výraznými basmi na to, aby ste ich používali aj pri 
počúvaní hudby alebo sledovaní videa. Z hľadiska kvality zvuku dávame 
slúchadlám palec hore.

Výraznejšie basy sú jedným z drobných vylepšení, ktoré spravil 
výrobca v porovnaní s pôvodnými modelmi. Subjektívne túto zmenu 
vítame, extra basy sme si užili aj pri hraní akčných hier. Ďalšie zmeny, 
ktoré prináša edícia na rok 2019, súvisia s upravením náušníkov – tie sú 
o niečo tenšie a slúchadlá by tak mali byť pohodlnejšie. V tomto smere 
sme nemali výhrady ani v prípade predchádzajúcej verzie.

SteelSeries Arctis 3 (2019 Edition) považujeme za pohodlné slú-
chadlá. Sú ľahké a ponúkajú výborný komfort pri nosení. Ich nevýhodou 
však môže byť náhlavný most, ktorý nemusí byť dostatočne veľký pre 
naozaj veľké hlavy. Väčšine používateľov by jeho rozmer nemal prekážať.

Slúchadlá obsahujú zabudovaný mikrofón. Jeho kvalita je na vysokej 
úrovni. K dispozícii sú tiež ovládacie prvky na reguláciu hlasitosti 
a vypnutie/zapnutie mikrofónu. Umiestnené sú na ľavom slúchadle. 
S maximálnou hlasitosťou slúchadiel sme boli nadmieru spokojní. 

Súčasťou balenia sú dva káble. Druhý kábel slúži na predĺženie 
celkovej dĺžky kábla na 3 metre a na pripojenie dvoch 3,5 mm konekto-
rov do samostatných jackov pre mikrofón a slúchadlá. Headset nemá 
priamo v sebe zabudovaný virtuálny priestorový zvuk, podporuje však 
formát priestorového zvuku Windows Sonic, ktorý je súčasťou systému 
Windows 10 a konzoly Xbox One.

SteelSeries Stratus Duo
Stratus Duo je herný gamepad, ktorý je určený pre 
mobilné zariadenia so systémom Android a pre 
počítače so systémom Windows. Spárovanie so 
smartfónom či tabletom zabezpečuje Bluetooth, 
pripojenie k počítaču umožňuje priložený minia-
túrny USB adaptér. Gamepad v takomto prípade 
komunikuje cez 2,4 GHz pásmo.

Stratus Duo ponúka špičkovú kvalitu spracova-
nia. To je cítiť hneď na prvý dotyk, gamepad pôsobí 
rovnakým prémiovým dojmom ako ovládače ku 
konzolám Xbox One a PlayStation 4 – a možno 
pôsobí aj o niečo luxusnejšie. Chválime aj pocit pri 
stláčaní akčných tlačidiel a veľké bočné tlačidlá. 
Výborne sa používajú aj analógové páčky.

Z hľadiska kvality spracovania nemožno Stratu-
su Duo nič vytknúť. Ponúka výborný pocit pri hraní 
a natívne podporuje funkciu Steam Big Picture. 
Niekomu však bude chýbať vibračná spätná väzba, 
ktorú vo výbave gamepadu nenájdete. A takisto 
si budete musieť dať pozor na USB adaptér, aby 
ste ho nestratili. Do ovládača sa nedá schovať. 
Výrobca asi predpokladá, že ho vložíte do počítača 
či notebooku a už ho nevytiahnete.

V prípade hrania na zariadeniach so systémom 
Android treba myslieť na nie vždy optimálnu pod-
poru ovládačov zo strany vývojárov. To však nie je 
nedostatok tohto ovládača, ale všetkých game-
padov, ktoré fungujú aj s Androidom. Stratus Duo 
neobsahuje v základnom balení držiak na telefón, 
ten sa predáva samostatne.

Bez ohľadu na tieto drobné nedostatky, Stratus 
Duo je skvelá voľba, ak hľadáte gamepad k po-
čítaču a/alebo k Android zariadeniu. Kvalita jeho 
spracovania je skutočne ukážková.
Zapožičal: SteelSeries
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Herné 
príslušenstvo
od Hama
Aj značka Hama má vo svojom 
portfóliu viacero produktov, 
ktoré si zaslúžia pozornosť 
hráčov.

Hama uRage 
SoundZ 7.1 
Slúchadlá Hama uRage SoundZ 
7.1 ponúkajú rozumný pomer 
ceny, kvality audioreprodukcie 
a extra funkcií. Sú ľahké a vyrobené 
z kombinácie plastu a kovu. Polstro-
vané mušle umožňujú pohodlné nosenie, 
z vonkajšej strany sú podsvietené na modro. 
Osvetlený je aj hrot mikrofónu.

Výrobca sa chváli 7-kanálovým zvukom, ktorý je možné aktivovať 
prostredníctvom softvéru. Odkaz na jeho stiahnutie sa nachádza 
v balení. Avšak aj v prípade, že si tento softvér nestiahnete, neprí-
dete o nič dôležité. Záleží na subjektívnych preferenciách, v redakcii 
sme preferovali používanie týchto slúchadiel v prednastavenom 
režime. Vtedy máte k dispozícii iba tradičný stereozvuk, ale ten je 
vo veľmi dobrej kvalite. Slúchadlá sú tak vhodné nielen na hranie, 
využijete ich na sledovanie fi lmov alebo počúvanie hudby.

Aktivácia fi lmového či hudobného režimu 7-kanálového zvu-
ku spôsobuje určité skreslenie, ktorému sa v snahe o vytvorenie 
priestorového zvuku nevyhnete. Otázkou tak ostáva, či preferujete 
verné podanie a čistý zvuk alebo vyžadujete priestorový zvuk. Medzi 
režimami sa dá rýchlo prepínať.

Slúchadlá Hama uRage SoundZ 7.1 prinášajú aj ďalšiu extra 
funkciu a tou sú vibrácie oboch mušlí. Tie vibrujú podľa toho, čo práve 
počúvate. Pri hraní akčných hier či sledovaní fi lmov budú sprevá-
dzať streľbu či výrazné výbuchy, pri počúvaní rokovej hudby vhodne 
dopĺňajú basy. Vibračná funkcia nie je prehnane výrazná, takže vás 
nebude rušiť. Ak by sa tak stalo, môžete si ju vypnúť pomocou tlačidla 
na diaľkovom ovládači slúchadiel. Nachádza sa na kábli a umožňuje 
regulovať hlasitosť slúchadiel a tiež zapnúť alebo vypnúť mikrofón.

Headset má 2,5-metrový kábel a k počítaču sa pripája pomocou 
USB konektora. Iný spôsob pripojenia nie je k dispozícii. Ignorujúc 
špeciálne funkcie, na slúchadlách oceňujeme najmä kvalitu zvuku 
a pokiaľ chcete aj niečo extra, Hama uRage SoundZ 7.1 to ponúka. 

Hama uRage MIC xStream Revolution 
Doba sa mení a do výbavy každého správneho hráča dnes patrí aj 
mikrofón. Pýtate sa prečo? Aby mohol video streamovať alebo ho 
zdieľať na YouTube a aby mal jeho komentár patričnú kvalitu. Po 
otestovaní mikrofónu Hama uRage MIC xStream Revolution však 
tvrdíme, že toto zariadenie má potenciál zaujať aj nehráčov, nakoľko 
výborne poslúži na nahrávanie komentárov či dnes čoraz obľúbenej-
ších podcastov.

Hama uRage MIC xStream Revolution obsahuje odnímateľný 
penový fi lter, 2-metrový USB kábel a statív. Zariadenie stačí pripojiť 
do počítača a nastaviť ho ako zdroj prehrávania a záznamu zvuku. 
Netreba nič ďalšie inštalovať, mikrofón je okamžite pripravený na 
používanie. V jeho výbave nájdete aj 3,5 mm jack na pripojenie 
slúchadiel. Uľahčuje to kontrolu zaznamenaného zvuku a jeho editá-
ciu. Takisto môžete hrať, počúvať zvuky z hry a zároveň komentovať 
a robiť záznam vášho hovoreného slova.

Na tele mikrofónu sa nachádza aj LED dióda, ktorá označuje, že 
mikrofón funguje a dva ovládacie prvky na reguláciu hlasitosti zázna-
mu mikrofónu a hlasitosť zvuku pripojených slúchadiel. Na záznam 
zvuku budete okrem mikrofónu potrebovať aj softvér. Ten nie je 
súčasťou balenia, k dispozícii je však viacero skvelých riešení tretích 
strán. Odporúčame napr. program Audacity, ktorý je zadarmo.

Pri používaní mikrofónu sme ocenili čistotu a kvalitu zvukového 
záznamu. Mikrofón ponúka najlepší výsledok, keď ho máte blízko pri 
ústach a priamo naň hovoríte. Na to treba myslieť, pokiaľ by ste sa 
okolo neho chceli posadiť viacerí a debatovať na nejakú tému – na 
tento účel nie je primárne navrhnutý a keď každý diskutujúci bude 
rozprávať z inej strany, vo výslednom zázname bude rozdiel zreteľne 
počuť.

Svoj primárny účel, na ktorý je Hama uRage MIC xStream Revolu-
tion navrhnutý, však plní na jednotku. Odporúčame ho.
ZAPOŽIČAL: HAMA SLOVAKIA
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Doba sa mení a do výbavy každého správneho hráča dnes patrí aj Doba sa mení a do výbavy každého správneho hráča dnes patrí aj Doba sa mení a do výbavy každého správneho hráča dnes patrí aj Doba sa mení a do výbavy každého správneho hráča dnes patrí aj 
mikrofón. Pýtate sa prečo? Aby mohol video streamovať alebo ho mikrofón. Pýtate sa prečo? Aby mohol video streamovať alebo ho mikrofón. Pýtate sa prečo? Aby mohol video streamovať alebo ho 
zdieľať na YouTube a aby mal jeho komentár patričnú kvalitu. Po zdieľať na YouTube a aby mal jeho komentár patričnú kvalitu. Po zdieľať na YouTube a aby mal jeho komentár patričnú kvalitu. Po 
otestovaní mikrofónu Hama uRage MIC xStream Revolution však otestovaní mikrofónu Hama uRage MIC xStream Revolution však otestovaní mikrofónu Hama uRage MIC xStream Revolution však 
tvrdíme, že toto zariadenie má potenciál zaujať aj nehráčov, nakoľko tvrdíme, že toto zariadenie má potenciál zaujať aj nehráčov, nakoľko 
výborne poslúži na nahrávanie komentárov či dnes čoraz obľúbenej-výborne poslúži na nahrávanie komentárov či dnes čoraz obľúbenej-výborne poslúži na nahrávanie komentárov či dnes čoraz obľúbenej-
ších podcastov.ších podcastov.

Hama uRage MIC xStream Revolution obsahuje odnímateľný 
penový fi lter, 2-metrový USB kábel a statív. Zariadenie stačí pripojiť 
do počítača a nastaviť ho ako zdroj prehrávania a záznamu zvuku. 
Netreba nič ďalšie inštalovať, mikrofón je okamžite pripravený na 
používanie. V jeho výbave nájdete aj 3,5 mm jack na pripojenie používanie. V jeho výbave nájdete aj 3,5 mm jack na pripojenie 
slúchadiel. Uľahčuje to kontrolu zaznamenaného zvuku a jeho editá-slúchadiel. Uľahčuje to kontrolu zaznamenaného zvuku a jeho editá-slúchadiel. Uľahčuje to kontrolu zaznamenaného zvuku a jeho editá-
ciu. Takisto môžete hrať, počúvať zvuky z hry a zároveň komentovať ciu. Takisto môžete hrať, počúvať zvuky z hry a zároveň komentovať ciu. Takisto môžete hrať, počúvať zvuky z hry a zároveň komentovať 

TIP
Funkcie

C E N A 6 9 , 9 9  €    

C E N A 5 0  €
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C E N A 1 7 4 , 9 0  E U R  ( 5 1 2  G B )

Test 
špičkových 
NVMe SSD 
úložísk
nielen na 
hranie

Samsung 970 PRO NVMe M.2 SSD
Rozhranie M.2 pomáha šetriť miesto, úložiská 
sú menšie v porovnaní s tradičnými 2,5-pal-
covými SSD diskami. Model Samsung 970 PRO 
NVMe M.2 SSD využíva technológiu V-NAND 
a podľa výrobcu ponúka rýchlosť čítania až 
na úrovni 3500 MB/s a zápisu na úrovni 2300 
MB/s. V rámci testovania pomocou apliká-
cie CrystalDiskMark sme namerali rýchlosť 
sekvenčného čítania 3279 MB/s a zápisu 2348 
MB/s. V tabuľke udávame porovnanie aj so 
starším 2,5-palcovým SSD diskom Samsung 
850 EVO a pevným diskom Samsung HD103UJ 
s rýchlosťou 7200 otáčok za minútu. Do po-
zornosti dávame najmä porovnanie náhodného 
čítania a zápisu 4 KB blokov, k čomu v praxi do-
chádza pri práci s množstvom malých súborov. 
Práve vtedy sa najvýraznejšie prejavia rozdiely 

Aj počítačové úložiská sa neustále 
zlepšujú. V redakcii sa nám stretli dve 
špičkové SSD úložiská, ktoré využívajú 
rozhranie M.2 a patria k tomu 
najlepšiemu, čo je aktuálne dostupné 
na trhu. Porovnali sme ich.  

Samsung
970 PRO NVMe 
M.2 SSD 512 GB

WD Black
SN750 NVMe 

SSD 1 TB

Samsung
850 EVO 

SSD 512 GB

Samsung
HD103UJ 

1 TB

CrystalDiskMark - sekvenčné 
čítanie/zápis [MB/s] 3279,1 / 2348,6 3286,6 / 2888,9 284,7 / 272,9 110,2 / 109,1

4KiB Q8T8 - čítanie/zápis [MB/s] 1336,8 / 1586,0 1543,7 / 2339,6 215,2 / 203,5 0,7 / 1,1

4KiB Q32T1 - čítanie/zápis [MB/s] 429,2 / 313,2 788,0 / 686,4 135,5 / 122,0 0,8 / 1,1

4KiB Q1T1 - čítanie/zápis [MB/s] 54,2 / 148,1 42,5 / 236,9 23,5 / 57,3 0,4 / 1,2

PCMark 8 - Storage 2.0 score/
bandwidth

5089 / 696,28 
MBps

5076 / 558,78 
MBps

4845 / 172,73 
MBps

2394 / 9,23 
MBps

World of Warcraft/Battlefi eld 3 [s] 57,3 / 131,4 57,4 / 131,6 59,3 / 136 117 / 334,9

Photoshop nízka/vysoká záťaž [s] 109,4 / 349,8 109,4 / 351,2 119,5 / 372,4 204,8 / 480,6

Word/Excel [s] 27,8 / 9 27,9 / 9 28,8 / 9,4 45,5 / 22,4

  Namerané hodnoty  pr i  testovaní  ú lož ísk

medzi jednotlivými úložiskami. Rozdiely v rých-
losti diskov z hľadiska praktického používania 
nájdete v tabuľke.

Počas testovania úložiska sme namerali 
prevádzkové teploty v záťaži na úrovni až 92 °C. 
Odporúčame použiť chladič. Ten nie je súčasťou 
balenia, avšak vďaka nemu sme dokázali znížiť 
maximálne prevádzkové teploty na 76 °C, čo sa 
pozitívne prejavilo aj na výkone disku. Samsung 
garantuje v závislosti od veľkosti úložiska až 
1200 zapísaných TB a ponúka 5-ročnú záruku. 
K disku je k dispozícii ofi ciálny softvér Sam-
sung Magician na jeho správu, aktualizácie a 
zabezpečenie dát.

Samsung 970 PRO NVMe M.2 SSD je v 
predaji vo veľkostiach 512 GB a 1 TB. My sme 
testovali 512 GB verziu.
Zapožičal: Samsung

WD Black SN750 NVMe SSD
Toto je M.2 úložisko, ktoré je podľa výrobcu 
ideálne na hranie. Disk využíva technológiu 
3D NAND a ponúka porovnateľné prenosové 
rýchlosti ako model Samsung 970 PRO. V 
predaji však bude vo veľkosti až 2 TB. A na trh 
sa dostane aj špeciálna verzia so zabudovaným 
pasívnym chladičom. My sme testovali 1 TB 
verziu bez chladiča, avšak aj v tomto prípade 
nás príjemne prekvapili maximálne teploty v 
záťaži, ktoré boli na úrovni 74 °C.

Výsledky testov nájdete v priloženej tabuľke. 
Aj Western Digital ponúka na úložisko 5-ročnú 
záruku, v porovnaní so Samsung 970 PRO však 
garantuje o polovicu menej zapísaných dát. 
Úložiská od WD sú lacnejšie, a to o takmer 
50 eur v prípade 500 GB verzie a o 100 eur v 
prípade 1 TB verzie. 

K dispozícii je ofi ciálny softvér, ktorý umož-
ňuje aktivovať herný režim. Ten ignoruje obme-
dzenie výkonu úložiska pri vysokých teplotách, 
výrobca ho odporúča používať iba v prípade 
verzie s chladičom.
Zapožičal: Western Digital

C E N A 2 5 9 , 9 0  €  ( 1  T B )
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Niekoľko gigabajtové hry, ktoré prevetrajú ventilátory vašej 
grafi ckej karty, nie sú pre každého. Nie že by vaša grafi ka 
nemala ventilátor, nemá ale taký výkonný čip. Medzi nami 

sú mnohí, čo si radi zahrajú staršie hry a pripomenú si 
svoje staré časy. Všetky trháky, ktoré kedysi valcovali hernú 

scénu na disketách alebo cédečkách, nájdete teraz na 
webe. A na všetky vám bude stačiť váš obyčajný počítač.

Surfujeme na internete

PREHĽAD

MICHAL REITER Hráme sa 
v internetovom 

prehliadači

Staršie, miestami aj novšie hry. Server GOG.com
je nimi pretkaný. Máme ho v obľube, nakoľko 
autori servera ponúkajú aj staršie tituly, ktoré 
fungujú na nových počítačoch. Môžete si tak 
zahrať stratégie spred desiatich rokov. Za hry 
treba zaplatiť, avšak až na výnimky v podobe 
najnovších peciek, zaplatíte pár eur. Server vám 
dáva hry v inštalačnom súbore a vždy ich budete 
môcť mať na disku. Využiť môžete aj GOG Galaxy 
klienta, ktorý je obdobou klienta Steam.

Pre skôr narodených je tu server www.bestoldga-
mes.net. Tu nájdete skutočné herné klasiky. Teraz 
sa dajú stiahnuť zadarmo a legálne, treba to vyu-
žiť. Pripomeňte si staré časy a tiež aj grafi ku, ktorá 
vyzerala doslova na nepoznanie od tej dnešnej. 
Nezabudnite si stiahnuť emulátor DOSBox. Ten 
budete potrebovať na spustenie veľmi starých hier, 
často s veľkosťou do niekoľkých megabajtov.

Podobne zameraný je aj server www.
myabandonware.com. Tu nájdete viac ako 
14 000 hier, ktoré zapadli prachom času. 
Skutočné perly v najjednoduchšej dosovskej 
grafike, zato však so zvučnými menami. 
Chcete si pripomenúť Arkanoid, Pacmana 
alebo napríklad Prince of Persia? Nájdete 
tu emulované hry aj z 8-bitových osobných 
počítačov. Všetko bez jediného groša, ktorý 
by ste museli minúť.

Klasiku v novom kabáte nájdete na adrese www.
classicgame.com alebo www.classicreload.com.
Milovníci kartových hier si môžu zahrať Solitaire 
na webe www.cardgamesolitaire.com alebo na 
webe cardgames.io. Šachové hry si zahráte proti 
živými súperom na adrese www.lichess.org alebo 
na webe www.chess.org. Zahrať si môžete aj 
proti počítaču, vybrať si stranu a nastaviť detaily 
hrania. Napríklad maximálny časový limit na jeden 
ťah a po registrácii hrať aj o body. Netreba nič 
inštalovať ani povoliť žiadny Flash doplnok. Ak 
máte radi kasíno, športové hry, puzzle alebo rôzne 
doskové hry, je tu server www.pogo.com.

Presuňme sa z 80. rokov do skoršieho obdobia 
cez server www.oldgames.sk. Pecky spred 
20 rokov nájdete práve tu. Sekcia on-line 
hrania je určená pre tých, čo si chcú zahrať 
bez nejakých inštalácií priamo v prehliada-
či. Nejde o žiadne alternatívy, ale o herné 
klasiky prerobené na webové hranie. Server 
www.retrogames.cz má tiež dobrú zásobu 
hier a používa DOSBox priamo vo webovom 
prehliadači. Priamo v prehliadači si zahráte 
aj hry ako Pacman, JetPac Spectrum Game, 
biliardové hry, golf alebo futbal. Všetko na 
adrese www.classicgamesarcade.com.
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he Division 2 je pokračovanie 
úspešnej strieľačky z pohľadu tretej 
osoby, ktorá svoj úspech postavila na 

koncepte hra ako služba. V praxi to znamená, 
že ide o hru, ktorá je koncipovaná tak, aby ste 
pri nej trávili niekoľko stoviek hodín a pravidelne 
sa k nej vracali. A ideálne ju hrali niekoľko rokov. 
Pokiaľ sa vývojárom podarí 
vytvoriť dostatočne silnú 
hráčsku komunitu, pre hru 
budú pripravovať nový obsah 
a podporovať ju dlhé roky.

Na úvod konštatujeme, že 
The Division 2 má veľmi silný 
základ a už v základnom 
balení prekvapí množstvom 
obsahu. To nebýva v tejto 
kategórii hier samozrejmos-
ťou, príkladom môže byť Anthem, o ktorom 
píšeme na druhej strane.

The Division 2 vás bude chcieť zaujať aj 
zábavnou hrateľnosťou. Hoci ide o akčnú hru, 
nechýbajú obľúbené RPG prvky. Tie sú v tomto 
žánri nutnosťou, pretože majú zabezpečiť 
neustálu motiváciu hrať a zlepšovať vášho 

hrdinu. Faktom je, že dostupné schopnosti sú 
trochu samoúčelné, nakoľko si ich všetky ča-
som odomkneme a vo všeobecnosti ponúkajú 
pomerne malú variabilitu.

Tým hlavným lákadlom tak bude najmä 
získavanie čoraz lepšieho vybavenia. Takzvaný 
loot systém funguje v The Division 2 na jednot-

ku a bude dôvodom, prečo sa 
budete k hre vracať. Podobne 
ako v klasických RPG hrách, 
aj v The Division 2 sú zbrane 
a brnenie odlíšené podľa 
vzácnosti a tomu zodpoveda-
jú aj ich schopnosti. Výbava 
takisto ponúka dostatočnú 
variabilitu, a to z hľadiska 
dizajnu aj schopností.

Ako už bolo spomenuté, The 
Division 2 obsahuje množstvo obsahu, pričom 
hru možno rozdeliť na dva samostatné celky. Iný 
herný zážitok získate počas hrania a vylepšova-
nia postavy až do 30. úrovne a iný zážitok po-
núka po dosiahnutí maximálnej úrovne. Mnoho 
hier má s druhou časťou pri vydaní problémy, 
pretože vývojári nepripravili dostatok obsahu, 
a tak sa najrýchlejší hráči nudia. V prípade The 
Division 2 tomu tak nie je.

Hra má veľa obsahu a aj variabilných 
nepriateľov, takže stále budete mať čo robiť. 
Horšie to môže byť so samotnou hrateľnosťou, 
ktorá je čiastočne stereotypná. The Division 2 
je strieľačka z pohľadu tretej osoby s veľkým 
dôrazom na krytie.

Strieľanie a krytie sa sú prakticky jedinou 
náplňou, ktorú budete v tejto hre mať. Čaká vás 
síce preskúmavanie virtuálneho Washingtonu, 
ktorý tvorcovia spracovali bravúrne a s veľkým 
dôrazom na detail a vernosť, avšak prestrelky 
vás čakajú prakticky na každom kroku. Niek-

Th e Division 2 
ponúka zábavný 
loot systém 
a množstvo 
obsahu  

torí hráči to ocenia, avšak pokiaľ preferujete 
príbehové hry s variabilnou hrateľnosťou, The 
Division 2 nemusí byť pre vás tá správna voľba.

Vývojári sa snažili oživiť hrateľnosť rôznymi 
režimami, takže sa okrem primárnych misií 
môžete zapájať aj do vedľajších úloh, verejných 
udalostí alebo PvP súbojov. Hru si najlepšie 
užijete v spolupráci s inými hráčmi. Ideálne, ak 
máte kamarátov, ktorí The Division 2 tiež hrajú 
a môžete spoločne preskúmavať herný svet. 
K dispozícii je síce žiadosť o pomoc ostatných 
hráčov, tí však v tomto smere nie sú príliš 
nápomocní. Buď nepochopili účel danej funkcie 
alebo sa im jednoducho nechce pomáhať. S 
náhodnými hráčmi sa tak najčastejšie stret-
nete pri plnení hlavných misií. The Division 2 
môžete hrať aj sami, avšak v takom prípade sa 
vybavte extra trpezlivosťou, resp. šikovnosťou. 
Zapožičal: Ubisoft / Hrac.sk 

Tom Clancy‘s The Division 2 

T

- Príbeh neohúri
- Pre vlkov samotárov – najlepší zážitok získate pri 
hraní s kamarátmi

G A M E S

ROMAN KADLEC

New York sme zachránili, teraz je na 
rade Washington D.C.   

+ Množstvo obsahu
+ Atraktívny loot systém
+ Detailne spracovaný Washington

80 % 
cena 4 9 , 9 0  E U R 

h o d n o t e n i e
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ioWare je štúdio, ktoré poznajú 
takmer všetci fanúšikovia RPG 
titulov. Podpísalo sa totiž pod série 

Baldur‘s Gate, Star Wars: KotOR, Dragon Age 
či Mass Eff ect. Ich posledný titul Mass Eff ect: 
Andromeda však vyvolával otázky ohľadom 
kvality výsledného produktu, čo nebolo pre 
toto vývojárske štúdio typické. A rovnaký osud 
postihol aj Anthem.
Hra Anthem je projektom, na ktorom BioWare v 
tajnosti pracovalo niekoľko rokov a mal štúdiu 
vrátiť zašlú slávu. Realita je však trochu iná a 
ťažko povedať, kto za to môže. Faktom je, že 
Anthem vo výsledku pôsobí 
ako titul Destiny s drobnými 
úpravami, aby ste si hry 
úplne neplietli.  
Rukopis štúdia BioWare 
však v novinke budete cítiť. 
Jedným z hlavných lákadiel 
hry je úplne nové univerzum, 
ktoré budete spoznávať vo 
forme príbehových kampaní, 
ale aj zbieraním informácií či iba obyčajným 
postávaním a počúvaním neherných postáv 
okolo vás. Nový herný vesmír a jeho audiovi-
zuálne spracovanie sú výborné a rovnako aj 
sloboda, ktorú vám dáva špeciálny oblek vášho 
hrdinu. Vďaka nemu sa budete často cítiť ako 
Iron Man a herný svet si pozriete aj zo vzduchu.
Anthem je však iná hra, než na aké sme boli 
doteraz od BioWare zvyknutí. Toto štúdio pra-
covalo na hrách, ktoré síce kombinovali akciu a 
RPG, avšak prvoradá bola vždy RPG zložka. A v 
prípade novinky sa to otočilo. Anthem je akčná 
hra s RPG prvkami. Radí sa teda do rovnakej 
skupiny ako už spomínané Destiny alebo The 
Division 2, ktoré recenzujeme na vedľajšej 
strane.

Problémom je, že Anthem za týmito hrami zaostá-
va v dôležitých vlastnostiach. Nemá taký zábavný 
a motivujúci loot systém, ponúka slabú variabilitu 
vybavenia a na náš vkus prináša aj vyššiu jedno-
tvárnosť, ako je v iných hrách tohto žánru zvykom. 
Je to škoda, pretože pocit z boja je výborný. Pri 
hraní Anthemu sa budete cítiť ako superhr-
dinovia a hoci akčná zložka časom skĺzne do 
stereotypu, spočiatku je to veľká zábava. Lenže 
pomerne rýchlo zistíte, že nielen akcia je stále 
taká istá, ale aj vaša náplň práce. Je to jeden 
z neduhov, ktorý Anthem zdedil po svojich 
RPG súrodencoch. Na rozdiel od nich to však 

nezachráni rozvojom príbehu 
či vedľajších postáv.
Anthem ponúka 4 triedy 
hrdinov, ktoré sa odlišujú špe-
ciálnymi schopnosťami. Na za-
čiatku si vyberiete jednu triedu, 
hraním si postupne odomknete 
aj ďalšie. Misie budete plniť v 
spolupráci s ďalšími až troma 
hráčmi a pokiaľ nemáte s kým 

hrať, hra vám spoločnosť nájde. V tomto smere 
teda ide o klasiku, ktorú poznáme aj z iných hier. 
Je však škoda, že príbehový posun vám Anthem 
niekedy zbrzdí a bude od vás chcieť, aby ste plnili 
úlohy v otvorenom svete. Tie sú najmenej zábav-
né, dôvodom je už spomenutý stereotyp.
Anthem nie je zlá hra. Niektoré veci robí dokonca 
lepšie ako priama konkurencia, avšak vo výsledku 
tomu niečo chýba. Dá sa predpokladať, že niektoré 
veci by mohli tvorcovia dotiahnuť časom – určite 
pribudne viac obsahu a snáď aj vylepšia loot 
systém, prípadne niečo spravia so stereotypnými 
úlohami. A aj z toho dôvodu odporúčame sledovať, 
ako bude hra dospievať. O polroka môže priniesť 
značne lepší zážitok ako dnes a za nižšiu cenu. 
Zapožičal: EA

BioWare štartuje 
novú hernú 
sériu, rozbeh 
má však pomalý

Anthem
B

- Loot systém nefunguje tak dobre, ako by mal
- Vyššia jednotvárnosť ako v iných hrách tohto 
žánru
- Málo obsahu

+ Pocit z boja
+ Herné univerzum
+ Audiovizuálne spracovanie

80 % 
cena 5 9 , 9 9  E U R 

h o d n o t e n i e
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  TOUCHIT       

BEST
Aké hry sa radi 
hrávame? Možno 
budete prekvapení.

3

Tropico
Hry hrávam od útleho veku. Začal 
som na Atari a NES konzolách, ale 
keď som sa dostal pred 20 rokmi k 
svojmu prvému PC, bol im koniec 
a desktop sa už naveky stal mojou 
primárnou hernou platformou. 
Kľúčovým herným trhákom bol 
pre mňa Half-Life, ktorý ma pevne 
ukotvil u hier hraných z prvého po-
hľadu. Preferujem veľké a prepraco-
vané tituly, takže pravidelne hrávam 
nové prírastky zo série Fallout, The 
Elder Scrolls či Far Cry. Páčil sa 
mi aj posledný Wolfenstein II. Hry 
z tretieho pohľadu síce hrávam 
zriedkavejšie, ale kompletne mám 
s radosťou odohratú sériu GTA a 
Assassin‘s Creed, zo stratégií Red 
Alert, AoE či Tropico a z menej 
štandardných hier mi utkveli v 
pamäti hlavne Limbo, Inside a This 
War of Mine. Vyhýbam sa akým-
koľvek on-line multiplayerovým 
hrám. Hry sú pre mňa odchodom 
do iného sveta a chcem celistvo 
pripravený a konečný zážitok, v 
ktorom som stredobodom ja, nie 
hromada iných ľudí, ktorých prílev 
nikdy nekončí.

2

Fero

Fallout
Fallout patrí k mojim srdcovkám. 
Hry tejto série som hrával ešte 
na strednej škole a zaujali ma 
dizajnom herného sveta, slobodou 
pri riešení situácií a tiež humorom 
a vtipnými dialógmi. Prvé dva diely 
ponúkali izometrický 2D pohľad, 
sériu však časom kúpilo vydavateľ-
stvo Bethesda a z Falloutu spravilo 
3D hru. Pokračovania tak ponúkli 
trochu iný herný zážitok, avšak 
zachovali si mnohé vlastnosti, 
ktoré som si zamiloval už v prípade 
prvého dielu. Výnimkou je posledný 
pokus menom Fallout 76, ktorý 
nedopadol podľa očakávaní. Okrem 
tejto série sú mi veľmi blízke hry 
Deus Ex, Baldur‘s Gate, Mass Eff ect 
či Assassin‘s Creed.

3

Roman

2

1

Ondrej

Microsoft Fury3
Hry som sa hrával systematicky 
pred viac ako 20 rokmi. Hra, pri 
ktorej som v živote vydržal najviac, 
sa volala Fury3 a bola vtedy už od 
Microsoftu. Používal som ju hlavne 
na test výkonnosti počítačov, ale 
neskôr som jej celkom prepadol a 
hral som ju celé hodiny. Prišla vtedy 
s operačným systémom Win-
dows 95 a bola to taká vesmírna 
naháňačka, na tú dobu s perfekt-
nou grafi kou a dobrým ovládaním. 
Rovnako som testoval herný volant 
a prepadol som Need for Speed, 
hlavne edícii Shift z roku 2009. 
Páčili sa mi aj stratégie ako Age of 
Empires. Dnes si občas v lietadle 
zahrám niečo na mobile, ale je to 
skôr výnimka.

1

Téma
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Mišo

Tomb Raider 2
Občas si rád zahrám hru. Už za-
mladi mi k srdcu prirástla hra Tomb 
Raider 2. 3D postavička, ktorá 
vedela nielen skákať a bežať, ale 
aj ovládať čln v Benátkach a kopu 
ďalších vecí. Najprv som ju videl u 
niekoho na monitore a ani nevedel 
ako sa volá. Potom už to išlo, 
vyzbieral som všetky tajné sošky v 
každom leveli a naplno sa ponoril 
do príbehu. Neraz sa mi snívalo, že 
sa pozerám očami hlavnej hrdinky 
a plávam zatopenými ruinami. 
Skvelá hra, prešiel som ich všetky 
okrem najnovšieho Shadow of 
Tomb Raider. Je to hra, ktorá ma 
vedela pohltiť a zbožňoval som celé 
scenérie a prekonávanie prekážok. 
Zaujali ma aj hry Mass Eff ect, Need 
for Speed, Age of Empires, Age of 
Mythology a im podobné.

6

Exploding Kittens
Nikdy som nepatril k vášnivým 
hráčom počítačových hier, dokonca 
som nepodľahol ani hernej konzole. 
V detstve som si raz prešiel Crash 
Bandycoot ešte na PlayStation 1, a 
to mi celkom stačilo. V dospelosti 
sa nič nezmenilo. Ak si mám niečo 
zahrať, sú to skôr logické hry na 
tablete, ako napríklad riešenie 
rébusov a odomykanie tajomných 
komnát, alebo precvičovanie 
priestorového videnia. V poslednom 
čase mi však učarovali vybuchujúce 
mačičky. Ak ste Exploding Kittens 
nehrali, určite si ich vyskúšajte. Ide 
o klasickú kartovú hru, ktorá sa hrá 
so špeciálnymi kartami. Viete si ju 
však zahrať aj cez aplikáciu s ľuďmi 
z celého sveta. Podľahnete jej.

4

Tomáš

Asphalt 8: Airborne
Počítačové hry som aktívne a veľmi 
rád hrával pred 17 rokmi, teda po-
čas navštevovania základnej školy. 
Neskôr sa voľný čas stále viac krátil 
a tým pádom som sa aj menej 
hral a keď už k tomu prišlo, tak to 
bolo v rámci mobilnej platformy. 
Vždy prevládali hry zamerané 
na autá – či už tie počítačové 
alebo v smartfóne. Priznám sa, 
že aktuálne nemám ani v jednom 
zariadení nainštalovanú hru, ale 
ak občas na nejakú dostanem 
chuť, tak jednoznačne sťahujem 
Asphalt 8: Airborne, prípadne CSR 
Racing. Na chvíľkové zahranie sa a 
odreagovanie nepotrebujem žiadne 
registrácie ani naháňanie bodov. 
Jednoducho si sadnem, ľahnem a 
pretekám. Horšie je to, keď potom 
presadnem do reálneho auta a 
spomeniem si, že v našom svete 
existujú zákony o cestnej premávke 
a rýchlostné limity.

5

Miro

4

6
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TIP
Technologická 

výbava

Zaoblený displej a minimalistický výrez
Huawei P30 Pro má 6,47-palcový zaoblený displej 
s rozlíšením Full HD+. Jeho kvalita je výborná a už 
tradične pokrýva takmer celú prednú stranu. V ob-
razovke je minimalistický výrez, takže v stavovom 
riadku budete mať veľa priestoru pre notifi kácie 
a systémové ikony.

Malý výrez v displeji ovplyvnil tri funkcie telefónu 
– reprodukciu zvuku počas telefonovania a pri po-
čúvaní multimédií, LED diódu a funkciu odomykania 
tvárou. Horný reproduktor vo výbave telefónu nenáj-

P R E H Ľ A D

ROMAN KADLEC

Koncom marca Huawei 
predstavil v Paríži svoje 
vlajkové lode P30 a P30 Pro. 
Prémiovejšiu z dvojice noviniek 
sme v redakcii podrobne 
otestovali a prinášame vám 
naše postrehy z používania.

uawei P20 Pro priniesol 
pred rokom 3-násobný 
optický zoom a 5-ná-

sobný hybridný bezstratový zoom 
a naučil nás používať funkciu 
približovania aj pri fotení smartfó-
nom. Dovtedy nebolo veľa dôvodov 
ju využívať, fotografi e pri použití 
zoomu strácali kvalitu. 

Jeho nástupca, P30 Pro, teraz 
posúva latku o úroveň vyššie. Vo 
výbave má 5-násobný optický zoom 
a až 10-násobný hybridný bezstra-
tový zoom. Aby ste pochopili, čo to 
znamená v praxi, pozrite si fotky 
v tejto recenzii. Zároveň dostal do 
vienka všetky dôležité technológie 
z Mate 20 Pro.

Huawei P30 Pro
Kráľ zoomu

H
HUAWEI P30 PRO

MÁ MODERNÝ DIZAJN 
S MINIATÚRNYM 

VÝREZOM

Model telefónu Huawei P30 Pro

Operačný systém Android 9.0 + EMUI 9.1

Procesor, RAM, ROM Kirin 980, 8 GB RAM, 256 GB 
(testovaná konfi gurácia)

Displej 6,47" OLED, 1080 × 2340 px

Bluetooth, Wi-Fi, USB, GPS, NFC 5.0 LE, ABGNac, áno, áno, áno

Hlavný fotoaparát / video 40, f/1.6, OIS + 20, f/2.2 + 8 Mpx, 
f/3.4, OIS / 4K, 60 fps

Predný fotoaparát / video 32 Mpx, f/2.0 / Full HD, 30 fps

Vymeniteľná batéria 
a vlastnosti nie, 4200 mAh

Rozmery [mm]/
hmotnosť [gramov] 158 x 73,4 x 8,4 / 192

  Parametre Huawei  P30 Pro

TIP
Technologická 

HUAWEI P30 PRO
MÁ MODERNÝ DIZAJN 

S MINIATÚRNYM 
VÝREZOM

dete, na šírenie zvuku využíva samotný displej. 
Počas telefonovania sme si absenciu reproduk-
tora ani neuvedomili a človeka na druhej strane 
linky sme počuli jasne, zreteľne a nahlas.

To, že horný reproduktor chýba, si uvedomíte 
až pri počúvaní hudby alebo sledovaní videa. 
P30 Pro používa na multimédiá iba spodný re-
produktor. Respektíve, ak využíva aj displej, tak 
ten hrá tak potichu, že je to zanedbateľné. Kva-
lita spodného reproduktora je dobrá a chválime 
aj maximálnu hlasitosť zvuku. Stereo repro-
dukciu však od P30 Pro nečakajte.

Viac ako absencia horného reproduktora 
nás zamrzela chýbajúca LED dióda. Huawei 
našťastie tesne pred spustením predaja vydal 
aktualizáciu, ktorá vylepšila Always On displej. 
Na ňom sa tak zobrazujú aj ikonky aplikácií 
tretích strán, ktoré vám poslali notifi káciu. 

Telefón môžete odomknúť pomocou op-
tického snímača odtlačkov prstov v displeji 
a tiež môžete využiť aj odomykanie tvárou. 
V porovnaní s Mate 20 Pro je čítačka odtlačkov 
umiestnená o niečo nižšie. Na základe testo-
vania tvrdíme, že je spoľahlivejšia a vo väčšine 
prípadov aj o trošku rýchlejšia. Takisto si poradí 
s vlhkým prstom.

Odomykanie tvárou je základné, využíva 
sa iba predná kamera. V noci alebo v slabo 
osvetlených priestoroch P30 Pro zvýši intenzitu 
displeja, aby vás osvietil a mohol nasnímať 
tvár. Nie vždy sa mu to darilo správne a napr. 
v noci môže byť rozsvietenie displeja otravné 
až nepríjemné. V dobrých svetelných podmien-
kach je táto funkcia rýchla a spoľahlivá.

C E N A O D  8 9 9  E U R
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Zadná strana s unikátnym 
fotoaparátom
Zadná strana telefónu je zo skla a dominuje jej 
trojica fotoaparátov, z ktorých najväčšiu pozor-
nosť púta ten najnižšie položený. Ide o fotoapa-
rát, ktorý funguje na princípe periskopu a ponúka 
5-násobné optické priblíženie. Vedľa hlavnej 
trojice fotoaparátov si pod bleskom všimnete aj 
malú ToF kameru, ktorá sníma svoje okolie v 3D.

Dizajn telefónu prekvapí aj zbrúsenou hornou 
a spodnou hranou. P30 Pro je po dlhej dobe 
telefón, ktorý dokáže stáť na rovnom povrchu. 
Zariadenie takisto ponúka odolnosť voči vode 
a prachu na úrovni IP68. V jeho výbave nájdete 
infračervený port a USB-C port.

Huawei P30 Pro poháňa procesor Kirin 980 
a na test sme mali k dispozícii konfi guráciu s 8 GB 
RAM a 256 GB úložiskom. K dispozícii je aj lacnejší 
model so 6 GB RAM a 128 GB úložiskom. Výkon-
nostne je telefón na úrovni Mate 20 Pro a poradí si 
aj s najnovšími grafi cky náročnými hrami. Batéria 
má kapacitu 4200 mAh, čo znamená jednodňovú 
výdrž s veľkou rezervou alebo dva dni víkendového 
používania. Nechýba 40 W rýchle káblové nabíja-
nie, 15 W rýchle bezdrôtové nabíjanie a reverzné 
nabíjanie. To je k dispozícii aj pre kábel a aj pre 
bezdrôtové nabíjanie. Operačný systém Android 
9.0 využíva nadstavbu EMUI 9.1. Nové funkcie sme 
si počas testovania nevšimli, ale zaznamenali sme 
trochu iný dizajn ikoniek. Nadstavba EMUI už tra-
dične ponúka niekoľko praktických funkcií, ako je 
premostenie Wi-Fi pripojenia, bezdrôtové zdieľanie 
súborov v telefóne s počítačom pomocou funkcie 
Huawei Share či režim počítača po pripojení 
k monitoru alebo televízoru. Tento režim je možné 
aktivovať pomocou USB-C adaptéra a HDMI kábla 
alebo bezdrôtovo cez Miracast.

Zoom v P30 Pro si zamilujete
Hlavným lákadlom P30 Pro je jednoznačne zadný 
fotoaparát. Ten pozostáva celkovo zo 4 fotoapa-
rátov. Vo výbave nájdete 40 Mpx hlavný fotoaparát 
s OIS a f/1.6, 20 Mpx ultraširokouhlý fotoaparát 
s f/2.2, 8 Mpx periskop s OIS a 5-násobným 
optickým a až 10-násobným bezstratovým priblí-
žením. Jeho clona je 3.4, takže na ideálne výsledky 
potrebujete dostatok svetla. Telefón berie do úvahy 
okolité osvetlenie a podľa toho sa inteligentne 
prepína medzi jednotlivými fotoaparátmi. Pri 
určitom osvetlení to môže spôsobiť komplikácie, 
nemôžete si manuálne zvoliť, že chcete fotiť 
teleobjektívom bez ohľadu na intenzitu svetla. 
Štvrtým prvkom zadného fotoaparátu je ToF 
kamera pre snímanie okolia v 3D.

V recenzii sme párkrát spomenuli pojem bez-
stratové priblíženie. Ide o výrez v reálnom čase 
z toho, čo práve sníma fotoaparát s optickým pri-
blížením. Využívajú sa určité softvérové algoritmy, 
aby sa dosiahol až 10-násobný zoom s minimál-
nou stratou kvality. A ešte jedno číslo. P30 Pro 
má až 50-násobný digitálny zoom. Ani s takouto 
hodnotou sme sa doteraz medzi smartfónmi ne-
stretli a je to dosť na to, aby ste si odfotili mesiac, 
ktorý bude zaberať takmer celú fotku.

       Verdikt
Huawei P30 Pro je najfl exibilnejší fotomobil 
na trhu. Funkcia 10x hybridného priblíže-
nia s minimálnou stratou kvality je naozaj 
skvelá. Možno nevyvolá okamžitý wow efekt, 
avšak ten sa postupne dostaví, keď budete 
telefón používať, fotiť s ním a zisťovať, čo 
dokáže. Nie každá fotografi a bude bez-
chybná, avšak Huawei P30 Pro je výborný 
nástroj na fotenie a v segmente smartfónov 
prináša najviac možností, ako fotiť. Huawei 
vylepšil aj nočné fotky, ktoré boli skvelé už 
v prípade P20 Pro. Teraz sú opäť o niečo 
lepšie, takže zoom a nočné fotografi e 
považujeme za jeho hlavné výhody. Kvalitné 
sú tiež fotografi e počas denného svetla, 
avšak v prípade širokouhlého fotoaparátu 
preferujeme podanie Samsungu Galaxy 
S10. Samsung má stále o niečo navrch aj 
z hľadiska záznamu videa.

Bez ohľadu na fotoaparát je P30 Pro 
špičkový a moderne vybavený telefón.

HLAVNÝM 
LÁKADLOM 
P30 PRO JE 
JEDNOZNAČNE 
ZADNÝ 
FOTOAPARÁT

10-násobný zoom s minimálnou stratou 
kvality je jednoducho skvelá vlastnosť, ktorá 
má potenciál zaujať a obľúbili sme si ju. Určite 
ju využijete a v porovnaní s telefónmi Samsung 
Galaxy S10 ponúka P30 Pro o niečo ostrejšie 
fotky pri vysokom priblížení. Z hľadiska celkovej 
kvality fotoaparátov sú však obe vlajkové lode 
vyrovnané a každý výrobca má mierne navrch 
v niečom inom. Ak vás zaujímajú detaily, pozri-
te si náš fototest na webe touchit.sk. 

V prípade videa je k dispozícii 5x optický zoom 
a 15x digitálny zoom. Určitú stratu kvality si 
však pri zázname videa všimnete v závislosti od 
svetelných podmienok aj na úrovni 3x až 4,9x 
priblíženia, kým sa P30 Pro neprepne na peris-
kop. Pri fotení je strata kvality zanedbateľná. 
Chválime stabilizáciu obrazu pri zázname videa, 
avšak stále čakáme na režim 4K/60 fps. P30 
Pro obsahuje aj tzv. ToF kameru, ktorá dokáže 
snímať svoje okolie v 3D. Telefón ju využíva na 
vytvorenie ešte lepšieho efektu rozmazaného 
pozadia a využijete ju aj na pohybové ovládanie 
pár hier. V budúcnosti pribudnú ďalšie funkcie, 
ako je aplikácia na meranie vzdialenosti alebo 
veľkosti jednotlivých objektov.
Zapožičal: Huawei

10x ZOOM

10x ZOOM

10x ZOOMBEZ ZOOMU

BEZ ZOOMU

BEZ ZOOMU

VĽAVO JE FOTKA, KTORÚ SME 
ODFOTILI BEZ POUŽITIA ZOOMU. 
VPRAVO JE FOTKA, KTORÚ SME 
ZAZNAMENALI S POUŽITÍM 10X 
HYBRIDNÉHO ZOOMU. TAKÚTO 
MIERU KVALITY PRI POUŽITÍ FUNKCIE 
PRIBLÍŽENIA VÁM NEPONÚKNE 
ŽIADEN INÝ SMARTFÓN
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T E S T

MICHAL REITER

Testovali sme

Aktuálny test je ovplyvnený 
typickým obdobím, kedy fi rmy 

predstavujú svoje najnovšie 
modely na tento rok. Niektoré 

sa nám podarilo získať do 
redakcie s predstihom, a tak 

sme ich mohli poriadne 
vyskúšať. Ako obvykle, vyznať sa 
v nich je neľahká úloha a vieme 

to aj z vašich komentárov.

ríkladom je značka Huawei, ktorá 
má v tomto teste jedného zástup-
cu. Nájsť rozdiely v jeho modelo-

vých sériách sa síce dajú, no treba sa na to 
viac sústrediť. Popravde to sa týka aj nových 
modelov značky motorola. Inovovaná séria g 
má celkovo štyri modely. Majú odlišnosti a sú 
dobre segmentované. Na svoje si prídu rodičia 
hľadajúci smartfón pre deti ako aj tí, čo chcú 
mobil so super výdržou na jedno nabitie. Práve 
taký máme v teste a s prívlastkom „power“ 
a hneď vám bude jasné, že tento kúsok sa len 
tak ľahko nevybije.

Medzi vlajkovými loďami máme v tomto teste 
aj Galaxy S10 a jeho lacnejšieho súrodenca 
Galaxy S10e. Toto sú skutočne kvalitné telefóny 
a Samsung nám číta myšlienky. Ich koncep-
cia stojí za pozornosť, cenou ale nebudú pre 
každého. Operátori ich majú v ponuke a vy si 
tak môžete vybrať aj spomedzi týchto drahších 
smartfónov.

Čo sa týka vlajkových lodí a celkovo oblasti 
toho najlepšieho zo smartfónového sveta, 
v tomto čísle nájdete aj samostatnú recenziu 
telefónu Huawei P30 Pro a ten na rozdiel od 
Samsungu prináša až 5-násobný optický zoom. 

P

„Vybrať si 
telefón v cene 
od 200 do 300 
eur je niekedy 

náročnejšia 
úloha ako voľba 

vlajkovej lode“

Huawei Y7 2019
Huawei uviedol začiatkom roka na trh model 
P smart 2019 a o pár týždňov neskôr pri-
šiel s ďalším cenovo dostupným telefónom. 
Y7 2019 stojí 199 eur, čo je o 50 eur menej 
v porovnaní s P smart 2019. A hoci majú oba 
modely podobnú výbavu a dizajn, našli sme 
niekoľko vlastností, kde výrobca šetril.

Huawei Y7 2019 ponúka 6,26-palcový HD+ 
displej. Nižšie rozlíšenie môže niekomu pre-
kážať, avšak pokiaľ si na jemnosť zobrazenia 
nepotrpíte, oceníte skutočne výbornú výdrž 
telefónu. Kombinácia nižšieho rozlíšenia, 4000 
mAh batérie a energeticky efektívneho proce-
sora Snapdragon 450 by mala zabezpečiť dva 
dni štandardného používania.

Displej má síce nižšie rozlíšenie, avšak jeho 
kvalita je inak veľmi dobrá vzhľadom na cenu. 
Chválime aj maximálny jas na úrovni 413 cd/m2, 
čo je až o 60 cd/m2 viac, ako ponúka P smart 
2019. Vyšší maximálny jas oceníte počas 
slnečných dní a telefón ponúkol dobrú čitateľ-
nosť aj vonku na priamom slnku.

Obrazovka má minimalistický výrez, na 

1 9 9  E U Rc e n a

- Chýba NFC
- Slabší pomer cena/výkon
- Android 8

+ Štýlový dizajn
+ Výdrž batérie
+ Jasný displej

Huawei
Y7 2019

Jarné novinky
zo sveta 

smartfónov
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rozdiel od P30 Pro však obsahuje aj horný 
reproduktor a LED diódu. Na zadnej strane 
nájdete snímač odtlačkov prstov a duálny foto-
aparát. Y7 2019 ponúka aj odomykanie tvárou, 
preferovali sme čítačku odtlačkov prstov.

Procesor Snapdragon 450 ponúka dosta-
točný výkon na pohodlné používanie. V priamej 
konkurencii však Y7 2019 zaostáva. Dnes 
nájdete v predaji telefóny s cenovkou na úrovni 
200 eur, ktoré ponúkajú lepší pomer cena/vý-
kon. V tomto smere novinka neohúrila a zamr-
zel aj operačný systém len Android 8.1. Model 
P smart 2019 ponúka Android 9.0, tak prečo ho 
Huawei nezabudoval aj do tohto modelu? Ťažko 
pochopiť, snáď cenová politika Google. 

Úložisko telefónu má 32 GB, operačná pamäť 
má veľkosť 3 GB. K dispozícii je samostatný 
slot pre micro SD kartu. Ten dopĺňa dvojicu 
slotov na nano SIM karty. Vo výbave smartfó-
nu však nenájdete NFC, čo je škoda. S touto 
funkciou sa čoraz častejšie stretávame aj 
v segmente cenovo dostupných modelov a dá 
sa dobre využiť pri platbách cez telefón.

Huawei Y7 2019 možno pochváliť za štýlový 

2 0 9  E U Rc e n a

- Základný fotoaparát

+ Obrovská kapacita batérie,
+ Tvar a rozmery
+ Skutočný Dual SIM
+ Rozšírenie Moto

Motorola
moto g7 power

odtlačkov. Je svižný a presný. Na klasické 
snímky postačí, v závislosti od osvetlenia nám 
niektoré fotky pripadali vyblednuté. Nočné 
fotky spravíte, ale potrebujete na ne viac času 
kvôli menej výkonnému CPU. Skôr ich nerobte. 
Pri fotení dokumentov alebo bežných denných 
fotiek sa nemáme na čo sťažovať. V telefóne 
za 209 eur asi nikto nečaká optickú nálož ako 
v najnovších 5-násobne drahších smartfónoch 
Samsung Galaxy S10. Fotoaparát má kreatív-
ne režimy na fotenie portrétu alebo napríklad 
veľmi obľúbený režim Kinematograf na fotenie 
pohyblivých fotiek (efektný animovaný GIF). 
Zapožičal: motorola

Motorola moto g7 power
Power je rozhodne prívlastok, ktorý si tento 
smartfón zaslúži. Má totiž 5000 mAh batériu, 
a to je jeho najväčšia prednosť. Tento mobil si 
kúpite vtedy, keď nepotrebujete drahý telefón, 
chcete ale výdrž. Ofi ciálne výrobca hovorí 
o troch dňoch výdrže bežného používania. Nám 
vydržal dva dni s malou rezervou. Nechali sme 
ho cez noc nabíjať, aby mal ráno 100 % batérie 
a nabíjali sme až na ďalší deň neskoro v noci. 
Nebolo to potrebné, ale chceli sme ho mať ráno 
„čerstvý“. Na jeho nabitie budete totiž aj pri 
rýchlom nabíjaní potrebovať vyše dvoch hodín.

Chválime aj hmotnosť. Telefón má 193 gramov 
a vôbec nám nepripadal ťažký. Svoj podiel má 
na tom aj tvar a zaoblenie, vďaka ktorému sa 
drží v ruke celkom prirodzene. Je ale hrubší, a to 
poznáte. Ostatné parametre presne odpoveda-
jú fi lozofi i značky voči sérii g. Máte teda veľký 
displej, konkrétne s uhlopriečkou 6,2 palca a HD+ 
rozlíšením. Výrobca použil výrez v displeji. Je 
o niečo menší ako pri najlacnejšom kúsku g7 plus 
a nebude pre vás predstavovať problém. Ocenili 
sme prítomnosť audiokonektora a nakoniec aj 
nového USB-C na nabíjanie. Cieľovú skupinu toh-
to typu telefónu poteší aj plnohodnotný duálny 
slot na SIM kartu, teda dve karty operátora a ešte 
je tu miesto na pamäťovú kartu.

Už samotná 6-ková séria Snapdragonov 
značí, že telefón nebude nijak pomalý. Podľa 
testov na meranie rýchlosti CPU a GPU logicky 
stráca. Tým, že je tu čistý Android zase získava. 
Nechýba ani nadstavba Moto, ktorá umožňuje 
lepším spôsobom ovládať smartfón a správ-
nym pohybom telefónu v ruke aktivovať naprí-
klad fotoaparát alebo zapnúť LED diódu. To, 
že má telefón čistý Android, budete poznať na 
pravidelných bezpečnostných aktualizáciách.

Zadná strana má jeden fotoaparát, keďže 
zameranie telefónu je iné a pod ním je snímač 

DETAIL NA FOTOAPARÁT 
TELEFÓNU MOTO G7 PLUS

dizajn zadnej strany. Fotoaparát ani repro-
dukcia zvuku neohúria, avšak svoj účel plnia. 
Fotenie v dobrých svetelných podmienkach 
produkuje pekné výsledky, fotky v slabom 
osvetlení sú tradične nižšej kvality.

Telefón má vo výbave microUSB konektor 
a 10 W nabíjačku. V porovnaní s modelom P9 
smart 2019 sme si všimli aj slabšiu podporu 
Wi-Fi štandardov. Telefón podporuje iba nutný 
základ v podobe Wi-Fi 802.11 b/g/n.
Zapožičal: Huawei

Samsung Galaxy S10e
Najlacnejší z nových desiatok. Zato ale poriad-
ne vybavený, čomu odpovedá aj cena. Je to 
prémiový smartfón kombinujúci v sebe klasiku 
s novými technológiami. Hlavným poznávacím 
prvkom sú dva fotoaparáty na zadnej strane. 
Rozdielov je viac, druhý viditeľný je v displeji. 
Dostupný v jedinej pamäťovej verzii.

S10e má 5,8-palcový Full HD+ displej. Je 
plochý bez zakrivených strán, čiže vhodný 
pre tých, čo si oblé displeje po hranách až tak 
neobľúbili. Samsung použil nový typ displeja 
nazvaný ako Infi nity-O. To je hlavný dôvod, pre-
čo máte k dispozícii veľkú zobrazovaciu plochu 
a samotný telefón nie je taký prerastený. Ide 
o typ Dynamic AMOLED s certifi káciou HDR10+. 
Technológia na odstránenie modrého svetla pri 
nočnom režime dostala certifi káciu od certifi -
kačného inštitútu TÜV Rheinland.

Oceľové hrany sú zaoblené a na pravej je čí-
tačka odtlačkov. Je to zároveň klasické tlačidlo 
na zapnutie. Používa sa dobre, dokonca lepšie 
ako keby bola na zadnej strane. Takisto tento 
rok oceňujeme Samsung za to, že ponechal au-
diokonektor na spodnej hrane. V jej prostriedku 
nechýba konektor s USB-C a podporou rýchleho 
nabíjania. No a je tu ešte reproduktor, druhý 
z dvojice stereo reproduktorov je nad displejom. 
Hudba hrá dobre, ideálny je ale skôr na fi lmy 
a hry. Je tu rozšírenie Dolby Atmos, ktoré podľa 
vašich preferencií vytvorí ilúziu priestorového 
zvuku. Dobrá správa, najmä pre náš región bez 
jazykovej podpory asistenta Bixby. Jeho tlačidlo 
sa dá nakonfi gurovať, a tak sme mu pridali na 
jednoduché stlačenie spustenie fotoaparátu. 
Je ale na vás, akú funkciu mu pridáte. Telefón 
podporuje nielen bezdrôtové nabíjanie, ale aj 

DVA FOTOAPARÁTY NA ZADNEJ 
STRANE GALAXY S10E
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- Vyššia cena
- Výdrž
- Bez optického priblíženia

+ Rovný displej Dynamic AMOLED
+ Extrémna technologická výbava
+ Celková rýchlosť
+ Možnosti pri fotení
+ Rozmery

Samsung
Galaxy S10e

zdieľanie svojej energie cez tento spôsob 
nabíjania. Výrobca nazval funkciu Wireless 
PowerShare. Je to pomalý proces, a tak sme 
túto možnosť využili niekoľkokrát iba na 
nabíjanie slúchadiel Galaxy Buds.

Nová nadstavba je Samsung UI 1.1 a je to 
výrazný krok vpred oproti Experience verzii 
v minulých sériách. Kruhový výrez nám 
v praxi vôbec neprekážal. Samsung ho ani-
máciami systému okolo výrezu veľmi pekne 
integroval a nepôsobí ako nutné zlo, ktoré 
vám vykrojilo displej. Chválime aj tradičné 
zabezpečenie Samsung Knox pre vaše dáta.

Fotoaparát je vynikajúci. Z nášho pohľadu 
nám verzia S10e fotografi cky bohato po-
stačovala. Nemá síce optické priblíženie, no 
klasické fotky sme s ním spravili veľmi dobré. 
Podstatne viac ako v minulosti sme boli spo-
kojní s dynamickým zaostrovaním, špeciálne 
aj pridaným efektom lupa. S HDR sa fotí 
výborne, fotky v protisvetle vám odporúčame 
vyskúšať. A nechýba ani super stabilizácia 
videa. Toto sme v smartfóne potrebovali.
Zapožičal: Samsung

8 9 9  E U Rc e n a

- Iba 2D rozpoznanie tváre
- Aj tu je len hybridný slot

+ Špičkový displej
+ Svetelné efekty displeja
+ Kvalita denných aj nočných fotiek
+ 2x optický zoom
+ Rozhranie

Samsung
Galaxy S10

ČÍTAČKA 
ODTLAČKOV 
NA GALAXY 
S10E JE NA 
BOKU
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VÝSLEDKY TESTU ANTUTU, KTORÉ SÚ VO SVETE UZNÁVANÝM 
UKAZOVATEĽOM HRUBÉHO VÝKONU TELEFÓNU

Samsung Galaxy S10
Prostredný z novej várky modelov S10. Je to sku-
točne taký stred a dostupný je v dvoch pamäťo-
vých verziách (128 a 512 GB). Má zakrivené hrany 
a displej má uhlopriečku 6,1 palca. Konštrukčne 
je rovnaký ako najlacnejší Galaxy S10e, viditeľné 
zmeny sú hlavne v displeji a troch zadných foto-
aparátoch. Na rozdiel od S10e je tu už ultrazvu-
ková čítačka odtlačkov. Chce to chvíľu zvyku na 
správny (silnejší) tlak prsta na displej, ale načíta 
aj spotený prst. Po niekoľkých dňoch sa tento 
spôsob odomykania naučíte používať.

Chválime ale odomykanie tvárou. Ak ho totiž 
máte nastavené, telefón sa vám odomkne rých-
lejšie než stihnete správne priložiť prst na čítačku 
v displeji. Toto sa nám v praxi páčilo,  hoci to nie 
je úplne bezpečné a tiež aj to že má 8 GB RAM. 
Fotoaparát svojimi možnosťami patrí k náročným 
aplikáciám. Tu ale bude plynulý a najmä extrémne 
rýchly. Na fotografovanie momentiek tu a teraz 
máte istotu, že vždy zachytíte, čo potrebujete. 
Nám sa páčili praktické zlepšenia. Tie v špecifi ká-
cii nenájdete a objavíte ich počas používania.

V prípade samsungových telefónov už nie je 
upozornenie na znečistený objektív novinkou, 
ale sme radi, že táto vlastnosť je aj tu. Ocenili 
sme aj prístup fi rmy a zachovanie audioko-
nektora. To presne odpovedá možnostiam 
fotoaparátu pri nakrúcaní videa. Tí z vás, čo 
používate externý mikrofón, viete, že audio 
jack je podstatnou záležitosťou. Rozpozná vám 
ho aj vstavaný diktafón. Získate tak skutočne 
praktické funkcie. Na upozorňovanie môžete 
využiť svetelné efekty po obvode displeja. Toto 
sa nám medzigeneračne u tejto značky páči.

Telefón je lesklý, avšak zadná vrstva nie je 
taká šmykľavá ako u konkurencie. A neskutoč-
ne výborne sadne do ruky. Je predĺžený s po-
merom strán 19 : 9, ale netreba sa obávať jeho 
vykĺznutia z ruky. Predný fotoaparát má „len“ 
jednu šošovku. Toto nám ale neprekážalo a sel-
fi e fotky s ním spravíte vynikajúce. Rovnako aj 
fotografi e až teda na to, že tu využijete optické 
priblíženie. Nie je v tom žiadna veda a fotenie 
s 2-násobným zoomom sa dá spraviť z ruky. 
Najmä vďaka celkovej rýchlosti zaostrenia a vy-
hotovenia fotky. Rovnako ako ostatné modely, 

„Telefóny 
sa neustále 

zväčšujú, 
Samsung ale 

nezabudol ani na 
tých, čo nechcú 
v ruke lopatu.“

VÝSLEDKY TESTU ANTUTU
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OCHRÁŇTE SMARTFÓNY CELEJ RODINE 
VĎAKA VÝHODNÉMU BALÍKU ESET FAMILY SECURITY PACK VIAC INFORMÁCIÍ NA WWW.ESET.SK

TEST

aj tu je certifi kácia IP68 proti vode a prachu. 
Keď vám spadne do čistej vody, nič sa nestane. 
Stačí vytriasť a používať ďalej.

Rozhranie je svižné a dobre navrhnuté. Tu 
získavate prémiový svet platformy od Samsun-
gu. Nutné je ale dodať, že lacnejšie smartfóny 
tohto výrobcu budú mierne pomalšie. Záleží na 
tom, z akého telefónu prechádzate. Aktuálne 
testujeme aj Galaxy A50. Nám sa zdá v nie-
ktorých prípadoch pomalší. Tí, čo majú iný 
smartfón v cene okolo 300 eur zase tvrdia, že 
A50 je extra rýchly.
Zapožičal: Samsung

Sony Xperia 10
Smartfón, ktorý prináša nový vietor do 
segmentu strednej triedy. Či vanie skutočne 
správnym smerom, ukáže trh a nasledovné 
predaje tohto smartfónu. Tohtoročná novinka 
je zároveň odpoveďou na modelovú sériu Com-
pact. Kto z vás mal v obľube práve tieto menšie 
telefóny od Sony, mal by si podľa fi rmy kúpiť 
tento model. Podľa nás tu ale nezostalo takmer 
nič, čo by sme mohli akosi porovnať s Compac-
tom. Výborne sa drží v ruke. Nová generácia to 
nie je, keďže smartfón nebude rovnako výkonný 
ako vlajková loď Xperia 1. Hrubý je dosť na to, 
aby sa s Compactom mohol porovnať, no je 
poriadne dlhý a užší. 

Záhada displeja 21 : 9
To bez pochýb je, pretože displej má pomer 
strán 21 : 9 a uhlopriečku s veľkosťou 6 palcov. 
A pritom tento rozmer v ruke necítiť. Rozlíšenie 
Full HD+ jasne predurčuje jeho zobrazovaciu 
plochu. Hlavným argumentom je možnosť sle-
dovania fi lmov v tomto pomere bez toho, aby 
vám zostali čierne okraje nad a pod videom. 
Druhým argumentom je zvýšenie objemu úda-
jov, ktoré sa na displej vojdú. To je a zároveň 
nie je celkom presné tvrdenie. Interpoláciu 
prvkov si volí operačný systém automatic-
ky podľa displeja. Poznáte to sami, aj preto 
aplikácie vyzerajú inak na displeji tabletu a inak 
na smartfóne, a to pri rovnakom rozlíšení. 
Displej je širší, a to je celá záhada, prečo sa na 
tablete zobrazujú prvky vedľa seba. V prípade 
smartfónu by ste ich síce počtom pixelov vedeli 
zobraziť vedľa seba ale neboli by dobre viditeľ-
né, pretože displej je rozmerovo menší a užší.

Sú aplikácie, ktoré umožnia zobraziť viac obsa-
hu, sú aj také, ktoré zostanú zamknuté v pomere 

FOTENÉ GALAXY S10 NORMÁLNY REŽIM

FOTENÉ GALAXY S10 2-NÁSOBNÉ OPTICKÉ 
PRIBLÍŽENIE

6 000

7 000

8 000

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

0
Huawei
Y7 2019

motorola
moto g7 power

Samsung
Galaxy S10e

Samsung
Galaxy S10

Sony
Xperia 10

TENTO TEST UKAZUJE CELKOVÝ VÝKON SMARTFÓNU PRI JEHO 
„KANCELÁRSKOM“ POUŽÍVANÍ
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- Horšie ovládateľné tlačidlá na boku 
telefónu
- Pomalší fotoaparát

+ Tvar tela
+ Displej 21 : 9 vhodný na dve aplikácie
+ Výdrž batérie
+ Podpora Hi-Res zvuku 

Sony
Xperia 10

18 : 9 a naspodku displeja máte široký čierny 
pruh a sú také, ktoré viac obsahu nezobrazia. Vý-
hodou je ale využitie v režime multitaskingu. Keď 
si dáte dve aplikácie zobraziť na displej naraz, 
vtedy už pocítite vysokú pridanú hodnotu tohto 
slížového displeja. Tu to zmysel má. Rovnako 
aj pri zobrazovaní webových stránok s textom. 
Ideálne pre spravodajské weby. Zobrazenie Face-
booku je niečo na pomedzí, nie vždy získate kus 
obsahu navyše, pretože jeho základné zobrazenie 
je prepletené obrázkami, textami a mnohými 
odsekmi a formátovaním zobrazenia podľa typu 
príspevku. Zmenu môžete vidieť vtedy, keď v ne-
jakej aplikácii zobrazíte virtuálnu klávesnicu.

Výbava 
Keď už je k dispozícii takýto displej, výrobca 
umožňuje nakrúcanie videa v jeho natívnom 
formáte. K tomu máte k dispozícii fotoaparát 
s rozlíšením 13 + 5 Mpx. Nemá ale podporu 
optického zoomu, na to by ste potrebovali 
verziu Xperia 10 Plus, ktorá je o 80 eur drahšia 
a dá sa použiť len pri fotografovaní. Ocenili sme 
prístup fi rmy a integráciu zvukových technoló-

VÝKON SMARTFÓNOV PRE PCMARK
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Model telefónu Huawei
Y7 2019

motorola
moto g7 power

Samsung
Galaxy S10e

Samsung
Galaxy S10

Sony
Xperia 10

Operačný systém
Android 8.1, aktualizácie 

1. 1. 2019
Android 9, aktualizácie 1. 

2. 2019
Android 9, aktualizácie 1. 

2. 2019
Android 9, aktualizácie 1. 

2. 2019
Android 9, aktualizácie 1. 

2. 2019

Formát SIM karty Dual Nano SIM Dual Nano SIM Dual Nano SIM, hybridný Dual Nano SIM, hybridný Dual Nano SIM

Pamäť RAM / ROM / iná [GB] 3/32 4 / 64 6 / 128 8 / 128 3 / 64

Procesor
Snapdragon 450, 8-jadrový, 

1,8 GHz
Snapdragon 632, 8-jadrový, 

1,8 GHz 8-jadrový, 2,7 GHz 8-jadrový, 2,7 GHz Snapdragon 630, 8-jadrový, 
2,2 GHz

Displej, počet farieb IPS, 16 miliónov IPS LCD, 16 miliónov Dynamic AMOLED, 16 
miliónov

Dynamic AMOLED, 
zakrivený, 16 miliónov IPS LCD, 16 miliónov

Displej - veľkosť [palcov] / 
rozlíšenie [bodov] 6,26/720 x 1520, 19 : 9 6,2 / 720 x 1570, 19 : 9 5,8 / 1080 x 2280, 19 : 9 6,1 / 1440 x 3040, 19 : 9 6 / 1080 x 2520, 21 : 9

Slot na pamäťovú kartu microSDXC do 512 GB microSDXC do 512 GB microSDXC do 512 GB microSDXC do 512 GB microSDXC do 512 GB

Bluetooth, Wi-Fi, USB, GPS, NFC 4.2 BGN, áno, áno, nie 4.2, BGN, áno, áno, nie 5.0, ABGNac/ax, áno, 
áno, áno

5.0, ABGNac/ax, áno, áno, 
áno 5.0, ABGNac, áno, áno, áno

Hlavný fotoaparát / video 13 + 2 Mpx, Full HD, 30 fps 12 Mpx (f/2.0), 4K, 30 fps 12 Mpx (f/1.5) + 12 Mpx 
(f/2.4), 4K, 60 fps

12 Mpx (f/1.5) + 12 Mpx (f/2.4) + 16 
Mpx (f/2.2), 4K, 60 fps

12 Mpx (f/2.0) + 5 Mpx 
(f/2.4), 4K, 30 fps

Predný fotoaparát / video 8 Mpx, Full HD, 30 fps 8 Mpx (f/2.2), Full HD, 
30 fps 10 Mpx (f/1.9), 4K, 30 fps 10 Mpx (f/1.9), 4K, 30 fps 8 Mpx (f/2.0), Full HD, 

30 fps

Vymeniteľná batéria 
a vlastnosti nie, 4000 mAh nie, 5000 mAh nie, 3100 mAh nie, 3400 mAh nie, 2870 mAh

Rozmery [mm] / hmotnosť 
[gramov] 159 x 77 x 8,1 / 168 159 x 76 x 9 / 193 142 x 70 x 8 / 150 150 x 70 x 8 / 157 156 x 68 x 8 / 162

Konektor micro USB, 10 W USB-C, 15 W USB-C, 15 W USB-C, 15 W USB-C, 7,5 W

Zapožičal Huawei motorola Samsung Samsung Sony

Cena [EUR s DPH] 199 209 749 899 349

Benchmarky

AnTuTu Benchmark - Total score 73291 106454 316659* 316659* 87959

PCMark for Android - 
Performance 4700 6107 7576 7576 4992

3DMark Sling Shot Extreme 
- Total 446 513 4379 4379 819

Graphic 368 420 5162 5162 713

Physics 1728 2259 2860 2860 1705

VRMark Amber Room - Total N/A 608 4986 4986 N/A

A1 SD Bench - RAM [MB/s] 3134 5227 23690 23690 5267

Úložisko čítanie / zápis [MB/s] 195/122 276 / 233 819 / test neprešiel 819 / test neprešiel 158 / 119

Hodnotenie

Dizajn a konštrukcia

Hardvérová výbava

Rýchlosť

Výdrž

P a r a m e t r e  t e l e f ó n o v  a   v ý s l e d k y  b e n c h m a r k o v  t e s t o v a n ý c h  s m a r t f ó n o v

Poznámka: V prípade testov Galaxy S10e / S10 sme ponechali rovnaké výsledky kvôli identickej výbave

ako Bočný snímač. Skratky k najpoužívanejším 
aplikáciám máte po ruke takmer vo všetkých 
aplikáciách a ľahšie sa medzi nimi prepnete.

Reakcie smartfónu boli niekedy pomalšie, 
typicky pri čakaní na zobrazenie klávesnice 
alebo zobrazovanie emailov. S telefónom sa 
dá ale rozumne fungovať. Chválime fotografi e, 
ktoré sú kvalitné. Klasické denné sú výborné 
a tiež sa nám páčili portrétové. Na to má telefón 
špeciálny režim. My sme s obľubou využívali 
bežný režim na automatike s ťuknutím na pred-
met v popredí. Nočné fotky majú viac farebného 
šumu, s tým treba počítať. No a pripraviť sa tre-
ba aj na to, že fotoaparát nepatrí k najrýchlejším 
a aj tu sa prejaví procesor Snapdragon 630.
Zapožičal: Sony Slovakia

TLAČIDLÁ NA 
XPERIA 10 SÚ VEĽMI 
ZAPUSTENÉ A TREBA 
ICH SILNEJŠIE 
STLÁČAŤ

„Optické 
priblíženie 

fotoaparátu 
bude funkcia, 

ktorou sa dá 
výraznejšie 

odlíšiť.“

gií DSSE HX a podporu LDAC. Dobrá správa, na 
hornej hrane je stále audiokonektor.

Dizajnovo je to vskutku pekný smartfón a aj 
sa dobre drží v ruke. Horšie je to s ovládacími 
tlačidlami. Na pravej hrane je v hornej časti 
tlačidlo na vypnutie, nasleduje snímač odtlačkov 
a tlačidlo na ovládanie hlasitosti. Obe tlačidlá 
sú zapustené príliš do bočnej hrany a treba ich 
silnejšie stlačiť. Chce to viac zvyku a trpezlivosti 
ich nahmatať na takom dlhom telefóne. Zadný 
fotoaparát je vystúpený a má ochranný ovál, 
takže je tu nižšie riziko poškriabania sklíčka. 
Displej chráni sklo Gorilla Glass 5. Dizajn spodnej 
hrany je symetrický, ale nemá dva reproduktory. 
Medzi otvormi, z ktorého jeden je zároveň repro-
duktor, je konektor USB-C na nabíjanie.

Páčila sa nám výdrž batérie. Nie je to super 
výkonný smartfón, čiže aj toto batérii pomohlo. 
Avšak po tejto stránke si kupujete Sony so 
všetkým, na čo ste zvyknutí. S prepracovaným 
režimom STAMINA, ktorý citeľne šetrí batériu. 
Využitie nájde aj softvérové vylepšenie nazvané 

A1 SD Bench - RAM [MB/s]

Úložisko čítanie / zápis [MB/s]

Dizajn a konštrukcia

Hardvérová výbava

TLAČIDLÁ NA 
XPERIA 10 SÚ VEĽMI 
ZAPUSTENÉ A TREBA 
ICH SILNEJŠIE 
STLÁČAŤ

VRSTVY FOTOAPARÁTU 
NA XPERIA 10
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Huawei Y7 2019 chce zaujať 
atraktívnou cenou. Osloviť 
môže najmä fanúšikov značky. 
Používatelia, pre ktorých je 
prvoradý pomer cena/výkon, si 
pravdepodobne vyberú zo silnej 
konkurencie iný smartfón. 

Satelitný 
a terestriálny 
prijímač v miniverzii
Prijímače AB Cryptobox 
700 sú u nás i v susedných 
Čechách veľmi populárne, 
model 700HD získal na 
vyhľadávači Heuréka oce-
nenie produkt roka. Teraz 
prichádzajú zmenšené 
modely, a to so zaujíma-
vou cenou. Pozrite si našu 
videorecenziu na www.
touchit.sk 

Ako aktivovať 
tmavý režim 
v Messengeri
Spoločnosti Facebook 
trvalo viac ako štyri 
mesiace, kým spustila 
dlhoočakávaný tmavý 
režim vo svojej aplikácii 
Messenger. Prinášame 
vám návod, ako si ho 
môžete jednoducho 
aktivovať. Nájdete ho na 
www.touchit.sk.

Viete, koľko kalórií má 
vaša verzia Androidu?
Od zrodu platformy Android sú 
jednotlivé verzie pomenova-
né podľa sladkostí. Denne sa 
môžeme stretávať s rôznymi 
otázkami o počte megapixelov 
vo fotoaparátoch, typoch čipse-
tov, veľkosti pamätí RAM alebo aj 
uhlopriečkach displejov, pričom 
pravdepodobne asi nikomu nikdy 
nenapadlo, aká kalorická je jeho 
verzia Androidu. Koľko kalórií má 
vaša verzia Androidu sa dočítate 
na www.touchit.sk. 

Alfawise T1: Lacné 
inteligentné hodinky 
z Číny
Začínate so športom a nechcete 
za inteligentné hodinky utrácať 
stovky eur? Hodinky Alfawi-
se T1 veľmi dobre poslúžia aj 
školákom a dokonca čiastočne 
aj náročnejším používateľom. Do 
redakcie sa nám dostali lacné 
športové hodinky, ktoré nás 
naozaj prekvapili hneď na prvý 
pohľad, hlavne svojím kvalitným 
vyhotovením. Ich kompletný test 
nájdete na www.touchit.sk  

VIAC ZAUJÍMAVÝCH ČLÁNKOV A DENNÉ 
SPRAVODAJSTVO O TECHNOLÓGIÁCH

NÁJDETE NA  WWW.TOUCHIT.SK

    Nájdete na

www.touchit.sk

Viete, koľko kalórií má 

motorola moto g7 power je telefón na dlhú trať. Toto 
si treba kúpiť, keď veľa cestujete a nebaví vás neustále 
tŕpnuť, kedy sa vám telefón podarí nabiť. Má vyvážené 
portfólio vlastností a aj keď to nie je fotomobil, odporú-
čame ho. Dojem z používania bol naozaj dobrý a telefón 
nakoniec nie je ani tak veľmi veľký, na tento typ. 

Samsung Galaxy S10e je zaujíma-
vý úkaz. Je to najlacnejší z nových 
desiatok. Čo si budeme hovoriť, aj 
tak je dosť drahý. Je to ale stále 
verzia, ktorá prišla s vlajkovými 
loďami. Nemá zakrivený displej 
ani čítačku odtlačkov priamo 
v displeji ani tri zadné fotoaparáty. 
Má ale menšie rozmery a skutočne 
extrémnu výbavu. Ak vyslovene 
nepotrebujete funkcie S10, za 
tento mobil sa vzhľadom na cenu 
prihovárame viac.

Samsung Galaxy S10 je 
stredná cesta. Má 6,1-palcovú 
uhlopriečku a je to už väčší 
smartfón. Jeho výhodou je práve 
ultrazvuková čítačka a možnosť 
2-násobného priblíženia pri 
fotoaparáte. Jeho cena je už 
vyššia a nebude pre každého. 
Určite to nie je zlý smartfón. 
Práve naopak, je to perfektne 
spracovaná vlajková loď. Už sme 
to spomínali – verzia S10e je 
výnimočná pomerom cena/pri-
daná hodnota.

Verdikt

Sony Xperia 10 je netradičný 
smartfón s pomerom strán
21 : 9. Má svoje výhody ale 
nevideli by sme to ako defi nitív-
ne terno. Je síce úzky a lepšie 
sa drží v ruke, ale je jednodu-
cho dlhý. Dokonca ani všetky 
aplikácie zatiaľ nevyužívajú 
zvýšený počet pixelov na osi Y. 
Na použitie s dvomi aplikáciami 
naraz alebo sledovanie hollywo-
odskych fi lmov vo formáte 21 : 
9 je to super. Mimochodom, ako 
často robíte s telefónom práve 
tieto dve činnosti?
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Google Pixel 3 XL sme zobrali do špeciálneho 
redakčného testu, v ktorom sme ho postavili 
do ringu s iPhone XR od Apple. Zaujímalo nás 
hlavne to, ako sa aktuálne najlepší telefón 
od Google používa v praxi, aké benefi ty 
používateľovi prináša a či má funkcie, ktorými 
iné Android zariadenia nedisponujú. Pre jablčné 
zariadenia je totiž Pixel jediným obstojným 
konkurentom. Prečo? Lebo jeho vývoj a výroba 
podlieha priamo Googlu, teda ide o hardvér 
a softvér od jednej spoločnosti, presne tak, ako 
to je v prípade Apple.

Konštrukcia a displej 
Konštruktéri tohto zariadenia sa nemajú začo 
hanbiť. Pixel 3 XL je precízne spracovaný kus 
hardvéru, ktorý má hliníkový rám so špeciál-
nym náterom a zadnú časť zo skla. Toto sklo je 
vo vrchnej štvrtine hladké, zostatok je matný. 
Vyzerá to veľmi dobre a má to vplyv aj na 
úchop – telefón sa z ruky nešmýka. Zaujíma-
vým prvkom je tlačidlo napájania v zelenej 
farbe, pod ktorým sú tlačidlá hlasitosti. Ľavá 
strana je čistá. V spodnej časti zariadenia je 
kombinovaný USB-C port a vedľa neho slot 
pre nanoSIM kartu. 3,5 mm 
audiokonektor, ale ani 
miesto pre microSD kartu 
tu nehľadajte. 

Prednú časť pokrýva obrovský 6,3“ OLED 
displej (QHD+/523 ppi) s pomerom strán
18,5 : 9, ktorý ponúka jemné rozlíšenie, krásne 
farby bez výraznej saturácie a výbornú čitateľ-
nosť za každých okolností. Nedá sa nevšimnúť 
si obrovský a doslova nevkusný výrez vo vrch-
nej časti, ktorý patrí k tým najhorším na trhu. 

Počas používania naň zabudnete, 
ale možno vám bude stále 

biť do očí výrazná asymet-
ria. Tenké bočné rámiky, 
hrubší spodok a nevkusný 
výrez - no s týmto sa mohli 
v Googli viac popasovať. 
Po technickej stránke ide 
o vydarený kus s vysokým 
jasom a podporou HDR 10. 
Táto zobrazovacia plocha 
je skvelá na sledovanie 
rôzneho videoobsahu, čo 
umocňujú aj dva reproduk-
tory so slušným výkonom. 
Jeden je v spodnej a druhý 
vo vrchnej časti. 

Hardvér, softvér a poznatky z praxe
Ešte pred pocitmi z používania spomeňme, 
s akými vnútornosťami Pixel 3 XL disponuje. 
O výkon sa stará 8-jadrový procesor Snapdra-
gon 845, ktorému sekundujú 4 GB operačnej pa-
mäte RAM a grafi ka Adreno 630. Interná pamäť 
má kapacitu 128 GB (alebo 64) a prítomný je aj 
bezpečnostný modul Titan M. Tento výkon je pa-
pierovo dostačujúci, ale v reálnej prevádzke cítiť 
absenciu RAM pamäte, ktorú Google podcenil. 
Počas bežného používania to badať nie je, ale 
ak telefón zaťažíte alebo máte spustených veľa 
aplikácií, medzi ktorými prechádzate, tak to už 
cítiť je. To bolo trošku sklamaním. Konektivita 
je v plnom znení a ponúka aktuálny štandard 
v podobe Bluetooth 5.0, Wi-Fi (2,4 + 5 GHz), LTE, 
GPS/GLONASS/Galileo, NFC s Google Cast. 

Od prvej chvíle nás zaujímalo ovládanie 
a prostredie čistého Androidu (9 Pie + plná 
softvérová podpora 3 roky), ktorý má zaru-
čiť skvelý používateľský zážitok. Ovládanie 
systému gestami je fajn, veľmi sa podobá tomu 
z iOS, ale nie je také intuitívne. iOS to má lepšie 
spracované a ľahšie sa na to adaptuje. Okrem 
gest je prítomné aj ovládanie, resp. spúšťanie 
špecifi ckých funkcií kombináciou tlačidiel 
a boky zariadenia sú citlivé na tlak – natívne 
použiteľné na stíšenie upozornení. Praktickým 
prvkom je aj snímač odtlačkov prstov s pod-
porou gest – stiahnutie notifi kačnej lišty. Ten 

PIXEL 3 XL PONÚKA 
PERFEKTNÉ MATERIÁLOVÉ 

VYHOTOVENIE, ALE TÁ 
ASYMETRIA PREDNEJ 

ČASTI BIJE DO OČÍ 

Google Pixel 3 XL
Priama konkurencia pre iPhone 
v redakčnom teste

T E S T

MIROSLAV ILLÉŠ
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sa nachádza v zadnej časti a jeho reakcie na 
prst sú okamžité. Na ovládanie si treba zvykať, 
ale po čase to už riešiť nebudete, teda pokiaľ 
nemigrujete z iOS. 

Čistý Android priamo od Googlu má svoje 
výhody v lepšej integrácii Google Asistenta 
(funkčnosť v plnom rozsahu iba v angličtine), 
natívnej podpore aplikácie Android Auto a rozší-
renej aplikácie Google Home. Platby cez Google 
Pay sú aj u nás samozrejmosťou, čo je aktuálne 
oproti iOS výhodou. Ocenili sme aj Always On 
displej so zobrazením notifi kácií a natívnu funk-
ciu – čas strávený v aplikáciách s možnosťou 
nastavenia obmedzení pre jednotlivé aplikácie. 
Toto je už veľká podoba s iOS nie? 

Fotoaparát a batéria
To najlepšie na Pixeli 3 XL je fotoaparát. 
Hlavný snímač má 12,2 Mpx s clonou f/1.8 
a disponuje softvérovou + optickou stabili-
záciou, ktorá funguje ukážkovo. Video dokáže 
nahrávať v max. rozlíšení 4K/30 fps. Veľmi 
dôležitým aspektom fotoaparátu je integrácia 
umelej inteligencie, ktorú cítiť najmä pri tvorbe 
portrétov s jedným snímačom. Výsledkom sú 
perfektné mobilné portréty, fotografi e s ver-
ným podaním farieb a kvalitné nočné snímky 
z ruky. V prednej časti sú dva 8 Mpx snímače, 
klasický (f/1.8) a širokouhlý (f/2.2), ktoré tak-
tiež podávajú výborné výsledky. Pochváliť treba 
aj výborne stabilizované video a záznam zvuku, 
ktorý zabezpečujú 3 mikrofóny. Výhodou je aj 
integrácia HDR+, možnosť fotiť v duálnom for-
máte RAW + JPG a ukladanie videí v úspornom 
formáte HEVC. Nakoniec zostali gestá, ktoré 
sú integrované aj tu – rýchlym zatrasením sa 
prepínajú kamery. 

Dôležitým aspektom špičkového telefónu je 
batéria. Je to druhá vec, ktorá nás skutočne 
prekvapila. Dobre optimalizovaný Android spo-
znáte podľa výdrže batérie – s Pixelom 3 XL sme 
zvládli na jedno nabitie takmer dva dni! Batéria 
s kapacitou 3430 mAh podporuje rýchle, ako aj 

bezdrôtové nabíjanie a 18 W nabíjač-
kou z balenia ju nabijete na 50 % za 38 
minút a na 100 % za necelé 2 hodiny. 
Chválime aj výborne optimalizovaný 
režim šetrenia batérie. 

Na záver treba spomenúť aj obsah 
balenia, v ktorom nič podstatné nechýba. 
Základom je samotný telefón, slúchadlá 
s USB-C konektorom (EarBuds), 18 W 
USB-C adaptér, obojstranný USB-
-C kábel, redukcia u USB-C na USB-
-A a audioredukcia z USB-C na 3,5 mm 
audiokonektor. 
Zapožičal: Alza.sk

   Verdikt 
Google Pixel 3 XL je výborný 
smartfón, ale nie taký rýchly 
a optimalizovaný ako sme si 
predstavovali. A možno to boli 
iba prehnané očakávania, ktoré 
sa nenaplnili. Zlé zariadenie to 
každopádne nie je, to vôbec, 
ale Google podcenil kapacitu 
RAM pamäte, čo cítiť. Taktiež by 
sme prijali možnosť rozšírenia 
internej pamäte microSD kar-
tou, čo je u konkurencie úplne 
bežné. Na druhú stranu chvá-
lime fotoaparát, ktorý podáva 
excelentné výsledky a môže sa 
porovnávať s tými najlepšími na 
trhu. Napokon nás prekvapila aj 
takmer 2-dňová výdrž batérie 
počas aktívneho používania.

PIXEL 3 XL MÁ IBA JEDEN 
HLAVNÝ SNÍMAČ, ALE ZAHANBÍ
S NÍM AJ ŠPIČKOVÉ SMARTFÓNY, 
KTORÉ MAJÚ TRI

C E N A 8 4 7  E U R

Kúpite na 

Home Hi-Fi              Car Hi-Fi                All in One               BT Audio       Multiroom/WirelessHome Hi-Fi              Car Hi-Fi                All in One               BT Audio       Multiroom/WirelessHome Hi-Fi              Car Hi-Fi                All in One               BT Audio       Multiroom/WirelessHome Hi-Fi              Car Hi-Fi                All in One               BT Audio       Multiroom/Wireless

Home Hi-Fi              Car Hi-Fi                All in One               BT Audio       Multiroom/Wireless
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Notebooky na prácu testujeme 
pravidelne. Teraz sme ale proti sebe 
postavili dva kusy, ktoré sú síce na 
prácu, avšak vyzerajú inak. Jeden je 
taký kolibrík, ktorý si zoberiete všade, no 
napriek svojej povahe pracovného stroja 
je ladený viac štýlovo. Druhý je hrubší 
a bez pár gramov dvojnásobne ťažší.

sú zocelené špeciálnou zliatinou 
a majú nástroje na ochranu dát, 
rovnako tak aj profesionálnu verziu 

Windows. Notebooky sme testovali v kance-
lárskom režime a grafi ckých programoch. Hry 
sme skúšali len pokusne a aj to v súlade s ich 
výkonom. Teda preverili sme ich grafi cké mož-
nosti na starých hrách. To nebude ich primárny 
účel, ale vo voľnom čase sa dajú použiť aj takto.

UKÁŽKA 
PODSVIETENEJ 
KLÁVESNICE

T E S T

MICHAL REITER

Duel

Acer TravelMate X5
Ľahký a skutočne tenký notebook. Toto sa bude 

prenášať jedna radosť a v batohu ho prakticky ani 

nepocítite. Portová výbava nie je taká univerzálna, 

ako v prípade ThinkPadu, avšak LAN konektor už 

dnes nemusí byť taká drastická absencia. Acer 

opäť potvrdil prvenstvo vo výdrži na batériu. Cel-

kovo tak ide o jednu z vedúcich značiek počítačov 

s operačným systémom Windows a výbornou 

optimalizáciou práce na batériu. 

Spracovanie
Použitie hliníkovej zliatiny dáva navrch Tra-
velMate pred ThinkPadom. Toto je notebook 
s hmotnosťou pod 1 kg. Bude sa vám zdať, že 
neváži takmer nič alebo že v ňom nie je batéria.

Spracovanie je podobné ako pri druhom du-
elantovi. Nechceme ho nazvať fádnym, ale skôr 
by sme zvolili výraz biznisový. Tmavá grafi tová 
nepôsobí zle, kĺb notebooku je sivý. Vnútorný 
rám displeja výrobca ponechal s jemnou pogu-

Acer
TravelMate X5

SUPERTENKÝ A ODOLNÝ

SKUTOČNÁ VÝDRŽ NA BATÉRIU –
AŽ DO 7 HODÍN

VEĽKÝ SSD DISK

OBA

T E S T

MICHAL REITER

Acer TravelMate X5

Tenké a ultraľahké telo

„Porty sú 
dôležité, ale 
redukciu 
dokúpite ľahko. 
Vyberajte 
podľa výkonu 
a vyhotovenia.“

 VS.

Lenovo ThinkPad E490

Klasický dizajn a porty 

Biznis notebooky 

TOP 3

1
2
3
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ČÍTAČKA ODTLAČKOV NA NOTEBOOKU OD ACERU

TOUCHPAD MO-
DELU TRAVELMA-
TE, TLAČIDLÁ MYŠI 
SÚ INTEGROVANÉ 
POD NÍM

UMIESTNENIE PORTOV NA TRAVELMATE

„Opäť sa potvrdilo, že 
pracovné notebooky 

nemusia vyhrať súťaž 
krásy, ale musia 

vedieť pracovať.“

Naše skúsenosti
Hlavným rozdielom vo výbave je to, že nemáte 
dedikovanú grafi ckú kartu a druhý disk. Naša 
konfi gurácia mala 512 GB SSD, a to už je riad-
ne veľa miesta. Takto nám to vyhovovalo. Na 
klasický pevný disk by tu ani nebolo miesto.

Počas kancelárskej práce je to tichý 
notebook. Keď nebudete vykonávať náročné 
činnosti ako napríklad prácu s fotografi ami, 
notebook nebude vôbec počuť. Písanie na 
povedzme štandardnej klávesnici je pohodlné. 
Tu máte základňovú časť pre klávesnicu, ktorá 
sa prehýba. S týmto sme sa stretávali roky 
u drvivej väčšiny notebookov. Tým, že sa kláve-
sy mierne prehnú a tie okolité tiež, je písanie 
jemnejšie. Pozor si treba dať iba na tlačidlo 
vypínania začlenené priamo do klávesnice. Nie 
je odlíšené silnejším stiskom, môžete si tak 
omylom vypnúť počítač.

Touchpad je chudobnejší ako v prípade mo-
delu ThinkPad. Je klasický a teda dá sa stlačiť 
a používať ho zároveň ako ľavé a pravé tlačidlo 
myši. Povrch má sklo Gorilla Glass a je príjemný 
na dotyk. Funguje spoľahlivo, pravdepodobne aj 
tak budete používať myš. Je však priestranný 
a na cestách, kde sme nemali ako použiť myš 
sme s ním nemali problémy.

Kritizovali sme napájací konektor, no teraz 
dodávame, že notebook sa dá nabíjať cez 
konektor USB-C. Zabudnete si adaptér? Žiadny 
problém a ako náhrada poslúži USB-C adaptér 
z iného notebooku.

Kĺb displeja je silný a nedá sa len tak otvoriť 
jednou rukou. Tým, že je zároveň veľmi ľahký, 
bude sa jeho základňa zdvíhať zo stola. Ani 
v tomto prípade nemá webová kamera vstava-
ný ochranný kryt súkromia.

Acer dodáva vlastný softvér ProShield, ktorý 
vytvorí bezpečný disk na vaše dáta. Tiež je tu 
nástroj na skartovanie dát tak, aby sa už nedali 
obnoviť. Súčasťou výbavy je Windows 10 Pro, 
takže máte možnosť využiť šifrovanie BitLoc-
ker a čip TPM 2.0.

Zahrievanie počas záťaže nie je nijak drama-
tické. Na zruba 3 cm štvorcových je notebook 
teplý nad 40 °C, v menšej časti tejto oblasti sme 
namerali maximum nad 44 °C. Napriek tomu, že 
je to taký tenký model, čakali by sme podstatne 
vyššiu teplotu. Minimálne zaťaženie je na jeho 
prospech, teplota je pod priemernou u tohto 
typu notebookov. Takisto je nižšia aj v porovnaní 
s hrubším ThinkPadom v tomto teste.
Zapožičal: Acer

Lenovo
ThinkPad E490

TRADIČNÁ PORTOVÁ VÝBAVA

VYŠŠÍ VÝKON S GRAFIKOU OD AMD

ŠPIČKOVÁ KLÁVESNICA

movanou úpravou. Je príjemná na dotyk a ta-
kisto sa vám lepšie manipuluje s vekom displeja. 
To sa dá otvoriť až na 180° aj napriek tomu, že 
displej nie je dotykový. Otváranie nad 150° ne-
odporúčame, nakoľko notebook nemá aretačné 
nožičky. Spodná časť zadného krytu notebook 
mierne nadvihne a bude sa vám šmýkať.

Kritiku si od nás aj tentoraz odnáša napájací 
konektor. Je to tenká tyčka ešte aj so zahnu-
tým koncom typu L, ako stvorená na to, aby 
vám vytrhla vnútornosti notebooku. Stačí 
o kábel zakopnúť a ten sa neodpojí, ale zostane 
pevne v notebooku. Inak samotný napájací 
adaptér chválime. Veľkosťou je ako dva možno 
tri pre smartfóny a priamo ladí s týmto ul-
traprenosným notebookom.

Klávesnica nie je až taká tichá, ako by sme 
si želali, no je pohodlná na dotyk. Nemá žiadnu 
extra úpravu. Klávesy sú rovné a priestranné. 
Výhrady máme len ku klávesu Enter, ktorý treba 
stlačiť dôraznejšie, čím ale zvýšite hlučnosť 
odozvy jednotlivých kláves. Chválime ale jej 
podsvietenie, biele a v jednom stupni intenzity.

Čítačka odtlačkov nefungovala vždy tak, ako 
sme chceli. Nie že by bola nespoľahlivá, ale 
je úzka. To znamená, že si treba dať pozor na 
to, ako si skenujete prst pri zadávaní odtlačku 
a následne ako ho k nej prikladáte. Reproduk-
tory sú štandardné a aj tie nám dokazujú, že je 
to pracovný, nie multimediálny notebook.

Lenovo ThinkPad E490
Pracovný stroj podľa vzoru ThinkPad, ale v cene, 
ktorá vašu kanceláriu nezruinuje. Špecialitou 
tohto modelu je prítomnosť grafi ckej karty od 
AMD a dva pevné disky. Výborných vlastností je 
viac a hodnotíme ho ako dobre vybavený no-
tebook na univerzálne použitie. Zaujímavosťou 
v prípade tejto série je možnosť vyberať z dvoch 
vyhotovení. Na výber je plastový a kovový kryt 
veka. My sme testovali ťažšiu, kovovú verziu.

Spracovanie
Je to klasický ThinkPad so všetkým, čo k nemu 
patrí. Precízne spracovanie oceníte nielen pri 
práci, ale aj pri prenášaní. Toto je cestovateľ 
ako sa patrí a len tak ho nezničíte. Výrobca si 
dal záležať na matnom spracovaní základňovej 
časti, rovnako aj na povrchovej úprave kláves-
nice. Je príjemná na dotyk a nie je lesklá. Po 
čase sa tento matný fi nišing trochu obtrie, na 
komforte používania to nijako neuberie.

Rozmerovo 14-palcový model, no s vyššie 
položeným displejom. Toto sme si pochvaľovali 
najviac a takisto aj naša krčná chrbtica. Pracu-
jete väčšinu času bez napojenia na monitor? 
Práve tu je výhoda, že displej nebude príliš 
nízko. Áno, Lenovo sa nemôže pochváliť bezo-
krajovým rámčekom, tu by však nepriniesol er-
gonómiu. Vlastne sa notebook výškou displeja 
takmer podobá na 15,6-palcové modely.

Klávesnica má dva stupne bieleho podsvie-
tenia, čo je u vyšších sérií ThinkPadov bežná 
súčasť. Zároveň je klávesnica jedným z naj-
lepších prvkov. Budete ju používať každý deň 
a oceníte jej mierne prehnuté klávesy a tva-
rovanie spodnej hrany každého z nich. Píše sa 
na nej dobre, z tohto hľadiska nemáme E490 
čo vytknúť. V BIOS-e sme si prehodili funkciu 
klávesov Fn a Ctrl a takisto zamkli klávesy F 
ako primárne, nie multimediálne. Toto všetko 
ale viete zmeniť prostredníctvom softvéru Le-
novo Vantage, ktorý za posledný mesiac prešiel 
výraznou aktualizáciou (zatiaľ nie pri všetkých 

TOP 3

1
2
3

APRÍL 2019 69



Tlačidlo Enter treba dôraznejšie stlačiť -

c e n a 1 1 6 1  E U R

Telo z hliníkovej zliatiny +
Podsvietená klávesnica +

Tichý +
Minimálne zahrievanie +

Cena +

Hard

Model notebooku / 
Parameter

Acer
TravelMate X5-NX.VJ7EC.003

Lenovo
ThinkPad E490-20N8

Procesor Intel Core i7-8565U 1,8 ÷ 4,6 GHz, 8 MB 
cache (max. 15 W TDP)

Intel Core i7-8565U 1,8 ÷ 4,6 GHz, 8 MB 
cache (max. 15 W TDP)

Operačná pamäť 8 GB DDR4 (max. 16 GB) 16 GB DDR4 (max. 32 GB)

Pevný disk Intel, 512 GB SSD Toshiba, 256 GB SSD
+ 1 TB, 5400 ot./min.

Displej 14", IPS, CineCrystal,
max. rozlíšenie 1920 x 1080 px

14", IPS, Anti-Glare,
max. rozlíšenie 1920 x 1080 px

Grafi cká karta Intel UHD Graphics 620 AMD Radeon RX 550X, 2GB

Porty 2x USB 3.0, 1x USB-C, HDMI, 
kombinovaný audio

2x USB 3.1, 1x USB-C, 1x USB 
2.0,  HDMI, RJ45, čítačka microSD, 

kombinovaný audio

Operačný systém Microsoft Windows 10 Pro Microsoft Windows 10 Pro

Rozmery [mm] 329 x 228 x 15 329 x 242 x 20

Skutočná hmotnosť 
[kg] 0.936 1.835

Zapožičal Acer Datacomp

Cena (EUR s DPH) 1 161 € 1 141,80 €

  Tabuľka technických parametrov notebookov

- Kvôli kovovému veku ťažší

c e n a 1141,80  EUR 

+ Tichý notebook
+ Podsvietená klávesnica
+ Dedikovaná grafi cká karta 

modelových sériách notebookov Lenovo).
Touchpad je vynikajúci, dá sa stlačiť, aby suplo-

val tlačidlá myši. Nad ním ale máte dve veľké 
tlačidlá s prostredným tlačidlom. Vhodné nielen 
keď používate trackpoint vnorený v klávesnici.

Čítačka odtlačkov (podpora Match-on-Host) 
je pod šípkami, funguje spoľahlivo a s lepším 
rozpoznávaním ako pri Aceri. Reproduktory 
majú podporu Dolby Advanced Audio. Ako zák-
lad postačia, viac zvukové rozšírenie využijete 
pripojením slúchadiel alebo externého repro-
duktora. Tu sa výrobca netajil, že je to pracovný, 
nie priamo multimediálny notebook.

Tým, že ide o lacnejšiu sériu, nie je tu zapraco-
vaný kryt webovej kamery ThinkShutter. Budete 
musieť použiť čiernu pásku alebo niečo iné.

Naše skúsenosti
V prvom rade sme evidovali vyššiu hmotnosť. 
To pri 1,8 kg už pociťujete. Ani nie tak na kole-
nách, ale keď ho máte zodvihnúť zo stola. Je 
to detail, no absencia horčíkovej zliatiny, ktorú 
majú o pár stoviek drahšie modely, je cítiť.

Čítačka odtlačkov fungovala výborne, má 
štvorcový tvar a je spoľahlivá pri rôznych uhloch 
priloženého prsta. Štandardné rozloženie kláve-
sov a dvojriadkový Enter je niečo, na čo si rýchlo 
zvyknete. Nám sa páči aj to, že po oboch stranách 
medzerníka máte klávesy Ctrl. Pre drvivú väčšinu 
z vás bude netradične pôsobiť kláves Ctrl v riadku 
s medzerníkom. Z vlastnej skúsenosti vieme, že je 
to výborný nápad a pri každodennej kancelárskej 
činnosti praktická vec.

Praktické je aj to, že veko displeja otvoríte 
jednou rukou. Nuž niet sa čomu čudovať, keďže 
toto nie je žiadny ultraľahký drobček.

Silnou stránkou v konfi gurácii je práve gra-
fi cká karta AMD Radeon RX 550X s 2 GB VRAM. 
Nuž silnou stránkou – nie je to typická karta na 
hranie hier, skôr je určená ako výraznejšia po-
moc pre multimediálne spracovanie. V porov-
naní s konkurenciou je mierne výkonnejšia ako 

Chválime stabilitu systému a celkový servis 
zo strany výrobcu. Všetky potrebné ovládače 
ako aj aktualizáciu BIOS-u alebo bezpečnostné 
opravy pre čipovú súpravu od Intelu nájdete 
v spomínanom nástroji Vantage.
Zapožičal: Datacomp

LEGENDÁRNY TOUCHPAD A TRACKPOINT 
SÉRIÍ THINKPAD

Acer
TravelMate X5

Lenovo
ThinkPad E490

THINKPAD
S OVORENÝM VEKOM 

NA 180°

karta NVIDIA GeForce MX250, a to už je slušná 
multimediálna karta pre notebooky. V našom 
prípade sa nám ale nepodarila jej konfi gurácia 
a nebola rozpoznaná niektorými aplikácia-
mi. Jej prítomnosť ale pocítite hlavne pri 3D 
spracovaní, ako sa ukázalo pri našich testoch. 
Rozdiel oproti integrovanej karte od Intelu nie 
je nijako závratný, ale je cítiť.

V záťaži budete ventilátor počuť viac, dobré 
riadenie spotreby a chladenie ho po znížení ná-
rokov na výkon vráti do tichého stavu. Notebook 
je takmer väčšinu svojej doby nehlučný. Väčší 
ťah má ventilátor pri spúšťaní aplikácií, býva 
skôr pravidlom, že vtedy sa ventilátor rozbehne.

Zahrievanie notebooku nie je príliš vysoké, 
hoci v niektorých miestach sa dostanete nad 
43 °C teploty spodného krytu. Je to normálne 
a v tomto prípade je rozloženie tepla viac do plo-
chy, ako v prípade iných notebookov. Tam býva 
väčšia teplota, avšak na menšom priestore.

 VS.
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       Verdikt
Acer TravelMate X5 je vynikajúci stroj. Teda 
najmä unikátny a rokmi preverený touchpad 
s trackpointom. Je to výborný stroj, ktorý 
nebude výrazne zvyšovať hmotnosť vašej bato-
žiny. Konkurenčný model v tomto dueli preko-
náva reálnou výdržou. Výrobcom sľubovaných 
10 hodín sme síce v praxi nedosiahli, ale do 7 
hodín sa dostanete bez výrazných obmedzení 
a pri nenáročnom používaní.

Lenovo ThinkPad E490 je vhodným adeptom, 
ak už nejaký ThinkPad máte. Viete o čom 
TP modely sú a chcete pokračovať v danom 
spôsobe práce a využívania týchto počítačov. 
Dva stupne podsvietenej klávesnice sú tiež 
benefi t, netvrdíme, že prioritný. Výdržou je na 
tom podstatne slabšie. Zaraďuje sa do bežného 
priemeru biznis notebookov v tejto cene a edí-
cii. Nás presvedčil najmä touchpad, špičková 
klávesnica a tichý chod. Jeho hmotnosť je ale 
niečo, čo sme pociťovali pri každom zodvihnutí 
notebooku zo stola.

Model / Testy
Acer 

TravelMate X5-NX.VJ7EC.003
Lenovo

ThinkPad E490-20N8

Kancelársky výkon - PCMark 10 3732 3023

Essentials 7911 7196

Productivity 6852 4901

Digital Content Creation 2603 2127

Herný výkon - 3DMark 11 1593 1888

Graphics score 1432 1723

Physics score 5103 5967

Combined score 1347 1445

Herný výkon - 3DMark, Time Spy 356 414

Graphics score 311 361

CPU score 2173 2539

VR Mark

Orange Room 623 634

Pevný disk - HD Tune Pro 5

Average speed [MB/s] 602.3 514.5

Access time [ms] 0.06 0.138

Batériové testy

PCMark 8, Work Accelerated [hh:mm] 05:18 02:31

Teplota - kancelársky / výkonný režim

Klávesnica, najhorúcejšie miesto [°C] 33,4 / 39,1 36,3 / 37,8

Spodok, najhorúcejšie miesto [°C] 35,9 / 44,4 36,7 / 43,8

Celkové hodnotenie

Faktor mobility 5.66 1.37

Odolnosť tela

Dizajn

Klávesnica

HW a SW vyladenie

Celkový výkon

  Tabuľka výkonnostných testov notebookov

ONDREJ MACKO

našej návšteve spoločnosti OKI 
v Prahe sme sa stretli s technickým 
riaditeľom, pánom Jánom Ftáčnikom 

a hovorili sme o tom, ako sa dá aj do menších 
tlačových zaradení doplniť inteligentná výbava. 
Konkrétne sme mali na ukážku modely OKI 
MC563 a OKI MC573. Tlačový systém aj spôsob 
ovládania týchto zariadení je rovnaký (30 str/
min mono aj farebne), líšia sa v tom, že MC563 
má menší nedotykový displej a ovláda sa cez 
systém tlačidiel, zatiaľ čo MC573 sa dá poho-
dlne ovládať cez dotykový displej. Do oboch 
zariadení sa však dá dobudovať bezdotyková 
čítačka kariet. Zariadenie tak dokáže identifi -
kovať karty, ktoré sa používajú v podniku napr. 
na evidenciu dochádzky, riadenie vstupu do 
budovy, kancelárie, alebo garáže. 

 My sme si na tejto demonštrácii ukázali, ako 
je možné jednoducho sprístupniť zamknutý 
tlačový systém, a to práve pomocou spomenu-
tej karty. Overovanie sa realizuje porovnaním 
údajov používateľa z karty voči serveru a pri 
zhode sa bude dať multifunkčné zariadenie pl-
nohodnotne používať. Toto pritom funguje aj na 

menej vybavenom zariadení MC563, dokonca je 
tu odomknutie mimoriadne rýchle. 

Ďalej sa dá využiť systém Follow me – teda 
tlačové úlohy pripravené na serveri s využi-
tím LDAP sa vytlačia práve na tom zariadení, 
na ktorom sme sa prihlásili napr. pomocou 
bezdrôtovej identifi kačnej karty. Pritom na 
zariadení MC563 sa vytlačia všetky čakajú-
ce úlohy, na MC573 si pomocou dotykového 
displeja vyberieme, čo sa má z čakajúcich úloh 
vytlačiť či zmazať. 

Rovnako sa systém s autorizáciou pomocou 
karty dá využiť aj pri skenovaní. Vtedy totiž 
pripojený server má informáciu, o akého použí-
vateľa ide a pri najpopulárnejšom skenovaní do 
vlastného mailu je už mailová adresa pou-
žívateľa dopredu vyplnená. V našom prípade 
sa využil aj OCR server na rozpoznanie textov 
v skenovanom dokumente (formát PDF/A). 

Ako je jasné, aj pri lacnejších tlačových 
systémoch od fi rmy OKI je možné využiť vyššiu 
inteligenciu tak, aby sa stala práca s nimi 
jednoduchšou. Z našej návštevy v Prahe sme 
pripravili aj video.

TOTO SÚ ZARIADENIA, NA 
KTORÝCH SME SKÚŠALI 

OVLÁDANIE CEZ ČÍTAČKU KARIET

ČÍTAČKA KARIET JE DOBRE INTEGROVANÁ 
DO TLAČOVÉHO ZARIADENIA

PRI

Využite potenciál tlačových 
systémov od OKI naplno
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Viac ako tlačiareň

Samotná tlač dokumentov nie je to jediné, 
čo dnes fi rmy hľadajú. V mnohých fi rmách 
už až tak nezáleží, či sa vytlačí rýchlosťou 
20 alebo 30 strán za minútu. Na čom však 
záleží, sú doplnkové funkcie a nemáme 
tým na mysli obyčajné skenovanie alebo 
kopírovanie.

Hard

ultifunkčné zariadenia mu-
sia zaujať niečím iným, ši-
kovným. V prípade tohto mo-

delu je to súprava nadštandardných funkcií, 
ovládania a celkových možností. Zaujímavosťou 
spomedzi iných je, že správca zariadenia môže 
vidieť, čo sa na displeji deje, a to v reálnom 
čase. Takisto môže jednotlivé funkcie ovládať 
z počítača. Toto MFP zariadenie je postavené na 
platforme, ktorá umožňuje oveľa inteligentnejšie 
funkcie ako bežné vlastnosti akými sú kopírova-
nie, skenovanie, zmenšenie skenovaných strán 
na jednu alebo zabezpečená tlač.

Zariadenie je vybavené aj snímačom, ktorý 
rozpozná blížiacu sa osobu, a tak sa môže vopred 
začať zahrievať. Táto funkcionalita sa dá vypnúť, 
to v prípade umiestnenia zariadenia do chodby, 
kde chodia ľudia, avšak nepotrebujú nič vytlačiť.

Všetko je v tablete
Ovládací prvok je v tomto prípade dotykový dis-
plej s uhlopriečkou 10,1 palca. Ovládací systém 
beží na Androide a využíva všetky možnosti 
veľkého displeja. Napríklad na to, aby sa dali 
vidieť náhľady PDF súborov alebo obrázkov, 
ktoré sa budú tlačiť.

Ovládanie je uľahčené veľkými prvkami 
a doslova pestrou grafi kou. Všetky bežné úlohy 
ako kopírovanie alebo skenovanie, či napríklad 
tlač a sken na fl ashdisk, prípadne prístup na 
dokumentový server, sú na hlavnej obrazovke. 
Podľa konfi gurácie zariadenia sa dá nastaviť, 
z ktorých podávačov si zoberie papier. Je to 
nielen pohodlné, ale zároveň je to i vhodná 
ochrana, aby v ďalšom podávači zostali voľné 
papiere. Možnosti kopírovania sú také, ako 
pri podnikovej tlači očakávate. Teda možnosť 
kopírovania viacerých strán na jeden hárok 
alebo naopak jednej strany na viaceré hárky, 
kombinovanie výtlačkov na výstupe alebo 
automatická analýza farebného a ČB kopírova-
nia. Náhľady pred tlačou sa dajú zväčšovať tak, 

HLAVNÁ OBRAZOVKA 
OVLÁDACIEHO ROZHRANIA

M

Ricoh IM C3000

Pre technomágov
Zariadenie podporuje tlač GHS 
(globálne harmonizovaný systém) 
štítkov označujúcich riziká alebo 
upozornenia na chemické značky. 
V rámci tlače nechýba podpora 
tlače na lesklé materiály. Tlačové 
zariadenie beží na platforme 
RICOH Always Current Tech-
nology, ktoré zabezpečuje, že 
bude mať vždy aktuálny fi rmvér 
a okrem toho aj aktuálnu podporu 
ovládačov pre operačný systém. 
Tlačový mechanizmus podporuje 
tlač na predlohy až do 300 g/m2

cez ručný podávač. Rýchlosť tlače 
je 30 str/min. Nechýba podpora 
obojstranného skenovania cez 
automatický podávač a takisto aj 
obojstrannej tlače až do formátu 
A3. Rozlíšenie tlače je   1200 x 
1200 dpi. V štandardnej výbave je 
podpora tlačových jazykov Post-
Script 3 a PDF Direct Emulation 

vrátane PCL5c a PCL6.
Zapožičal: Ricoh

       Verdikt
Ricoh IM C3000 je multifunkčné zaria-
denie prinášajúce do kancelárie viac ako 
len bežnú kopírku a tlačiareň. Je to stroj 
s premysleným ovládaním a rozšírenými 
inteligentnými možnosťami pri spraco-
vaní tlačových aj digitálnych formátov. 
Výrobca kládol dôraz na ekologickú 
prevádzku, široké možnosti rozšírenia 
cez externé moduly a celkové náklady 
na tlač. Aj preto sú dostupné veľkokapa-
citné tonery s výťažnosťou 31 000 strán 
pre ČB toner a 19 000 pre farebné.

aby bolo vidno, čo presne dokument obsahuje. 
V prípade zapojenia doplnkových zariadení ako 
napríklad fi nišera a zošívačky, sa na displeji 
zobrazia ďalšie voľby, odpovedajúce pripoje-
nému príslušenstvu. V prípade zošívačky sa dá 
nastaviť pozícia zošitia. Praktická je bezsvor-
ková zošívačka alebo nastavenie dierovania, ak 
si chcete nastaviť polohu dier kvôli založeniu 
do zakladačov. Dierovačka nie je limitovaná 
počtom strán, každá strana sa dieruje individu-
álne. Je teda použiteľná pri akomkoľvek počte 
tlačených strán v jednej dávke.

Aplikácie
Silnou stránkou sú prispôsobené aplikácie na 
jednoduchšie ovládanie. Funkcie na kopírovanie 
ID kariet, skenovanie do sieťového priečinka 
alebo skenovanie rôzne veľkých predlôh na 
jeden výsledný formát a mnohé ďalšie funkcie, 
sú dostupné aj ako aplikácie. Inštalujú sa priamo 
z obchodu výrobcu a netreba sa obávať inšta-
lácie škodlivého kódu. Za príplatok sú potom 
dostupné funkcie, ktoré umožňujú obojsmernú 
prácu s najpoužívanejšími cloudovými službami.

už až tak nezáleží, či sa vytlačí rýchlosťou 
20 alebo 30 strán za minútu. Na čom však 
záleží, sú doplnkové funkcie a nemáme 
tým na mysli obyčajné skenovanie alebo 

kovným. V prípade tohto mo-
delu je to súprava nadštandardných funkcií, 
ovládania a celkových možností. Zaujímavosťou 
spomedzi iných je, že správca zariadenia môže 
vidieť, čo sa na displeji deje, a to v reálnom 
čase. Takisto môže jednotlivé funkcie ovládať 
z počítača. Toto MFP zariadenie je postavené na 
platforme, ktorá umožňuje oveľa inteligentnejšie 
funkcie ako bežné vlastnosti akými sú kopírova-
nie, skenovanie, zmenšenie skenovaných strán 

Zariadenie je vybavené aj snímačom, ktorý 
rozpozná blížiacu sa osobu, a tak sa môže vopred 
začať zahrievať. Táto funkcionalita sa dá vypnúť, 

a okrem toho aj aktuálnu podporu 
ovládačov pre operačný systém. 
Tlačový mechanizmus podporuje 
tlač na predlohy až do 300 g/m
cez ručný podávač. Rýchlosť tlače 
je 30 str/min. Nechýba podpora 
obojstranného skenovania cez 
automatický podávač a takisto aj 
obojstrannej tlače až do formátu 
A3. Rozlíšenie tlače je   1200 x 
1200 dpi. V štandardnej výbave je 
podpora tlačových jazykov Post-
Script 3 a PDF Direct Emulation 

vrátane PCL5c a PCL6.
Zapožičal:

Podniková A3 
multifunkcia

T E S T
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BenQ uviedol na trh nový projektor, 
ktorý je určený primárne do fi remného 
prostredia. Je optimálny na prezentácie 
a prináša niekoľko inovatívnych 
technológií.

Hard

C E N A 2 5 6 9  E U R

Projektor je navrhnutý 
tak, aby ste ho pripevnili dole 
hlavou k držiaku zo stropu – zodpovedá 
tomu text na zadnej strane a popis portov. 
Samozrejme ho môžete používať aj na stole, 
orientáciu projektora si upravíte v nastaveniach 
podľa potreby. BenQ LH720 je laserový projektor, 
využíva technológiu BlueCore. Tá vylepšuje 
výkon aj životnosť DLP čipu a odoláva rozkladu 
farieb v priebehu času. Výrobca tiež garantuje 
životnosť na úrovni 20-tisíc hodín používania.

Z praktického hľadiska oceňujeme jednodu-
chú inštaláciu a úvodné nastavenie projektora. 
Pomocou hardvérových ovládacích prvkov je 
možné upraviť zaostrenie a veľkosť obrazu, 
k dispozícii je 1,5-násobné optické zväčšenie 
obrazu. Takisto si môžete prispôsobiť nasta-
venie objektívu a k dispozícii sú aj softvérové 
nastavenia na úpravu obrazu a odstránenie 
nedostatkov pomocou lichobežníkovej korek-
cie. Je to štandardná výbava projektorov. 

Počas testovania a bežného používania sme 
ocenili vysoký maximálny jas a dobre čitateľný 
obraz, ako aj jednoduché ovládanie. Súčas-
ťou základného balenia je diaľkový ovládač 
so zabudovaným laserovým ukazovadlom. 
Na ovládači nájdete praktické funkcie, ako je 
zastavenie premietaného obrazu alebo Eco 
Blank, keď vypnete premietaný obraz a pro-
jektor beží ďalej. Tieto funkcie nájdu využitie 
v špecifi ckých situáciách. Takisto môžete 
využiť funkciu až 1,8-násobného digitálneho 
priblíženia premietaného obrazu, rýchlo meniť 
zdroje a upravovať nastavenia. BenQ zjedno-
dušil aj ponuku nastavení, môžete sa prepnúť 
medzi jednoduchým a pokročilým režimom. 

Hlučnosť projektora zodpovedá štandardu 
a nebude vás rušiť počas porady či prezen-
tácie. V prípade nastavenia Bright je BenQ 
LH720 hlučnejší, vtedy môže jeho hluk mierne 
prekážať.

Projektor ponúka bohatú portovú výbavu. 
K dispozícii sú dva HDMI porty, dva VGA porty 
pre pripojenie počítača, S-Video a analógový 
video vstup. Taktiež si môžete pripojiť mikrofón 
a reproduktory. BenQ LH720 podporuje aj ši-

enQ LH720 dokáže vytvoriť až 
120-palcový obraz zo vzdialenosti 
3,5 až 6 metrov. Obraz je vo Full HD 

rozlíšení a zaujme vysokým maximálnym jasom 
na úrovni 4000 lúmenov. Projektor vďaka tomu 
vytvorí jasný a ostrý obraz aj počas slnečného 
dňa. BenQ LH720 ponúka niekoľko režimov 
zobrazenia. Režim prezentácie je vhodný na 
bežné používanie, k dispozícii je aj sRGB pre 
verné podanie farieb a režim Vivid, resp. Bright 
na zvýraznenie farieb, resp. jasu. Ide o štan-
dardnú výbavu väčšiny projektorov. 

LH720 tiež ponúka režim infografi ky, ktorý 
je navrhnutý s dôrazom na zobrazovanie textu 
a grafi ckého obsahu. Obraz je v tomto režime 
ostrejší a pokrýva 90 % farebného priestoru 
Rec.709. Projektor takisto ponúka dva používa-
teľské režimy. Môžete si prispôsobiť jas, kontrast, 
ostrosť obrazu a tiež aj teplotu farieb. BenQ 
LH720 ponúka funkciu s názvom LumiExpert, 
ktorá prispôsobuje jas projektora okolitému 
osvetleniu. Tento režim je praktický z toho hľadis-
ka, že nemusíte manuálne meniť jas podľa toho, 
či je vonku jasné svetlo alebo už zapadlo slnko.

B

T E S T

ROMAN KADLEC

BenQ LH720
Projektor pre fi rmy

roké portfólio príslušenstva. V ponuke je HDMI 
adaptér pre bezdrôtové premietanie obrazu 
pomocou technológie QCast. Pre tento adaptér 
je určený druhý HDMI port, ktorý je skrytý pod 
ochranným krytom, takže príslušenstvo nebude 
vytŕčať a kaziť tak dizajn projektora. Projektor 
je takisto možné ovládať cez LAN sieť. A ocenili 
sme aj jeho rýchlejšie zapnutie, čo je tiež jedna 
z výhod technológie BlueCore.
Zapožičal: BenQ

Projektor je navrhnutý 
tak, aby ste ho pripevnili dole 

       Verdikt
BenQ LH720 je výborný projektor pre fi r-
my. Ponúka bohaté možnosti nastavenia 
a prispôsobenia obrazu a jeho jasnú 
projekciu na veľkej zobrazovacej ploche. 
Hlavným lákadlom projektora je laserová 
technológia BlueCore, ktorá zvyšuje jeho 
životnosť a odolnosť a zlepšuje aj kvalitu 
a jas obrazu. Poteší aj diaľkový ovládač 
s praktickými funkciami, ako je zabu-
dované laserové ukazovadlo a funkcia 
zamrznutia premietaného obrazu.

QCAST HDMI ADAPTÉR JE 
MOŽNÉ SKRYŤ PRIAMO
DO TELA PROJEKTORA

ZADNÁ STRANA 
PROJEKTORA S BOHATOU 
PORTOVOU VÝBAVOU

LH720 ponúka funkciu s názvom LumiExpert, 
ktorá prispôsobuje jas projektora okolitému 
osvetleniu. Tento režim je praktický z toho hľadis-
ka, že nemusíte manuálne meniť jas podľa toho, 
či je vonku jasné svetlo alebo už zapadlo slnko.

74 APRÍL 2019



C E N A C R Y P T O B O X  7 0 2 T  M I N I  H D  -  2 4 , 9 0  €

C E N A C R Y P T O B O X  7 0 0 H D  M I N I  5 4 , 9 0  € ,

C E N A D O P L N K O V É  D I A Ľ K O V É  O V L Á D A N I E  D O  M I N I  9 , 9 0  €

C E N A W I - F I  D O N G L E  2 D B I  –  9 , 5 0  €

C E N A W I - F I  D O N G L E  5  D B I  –  1 2 , 9 0  €

T E S T

ONDREJ MACKO

Prijímače AB Cryptobox 700 sú u nás 
i v susedných Čechách veľmi populárne, 
model 700HD získal na vyhľadávači 
Heuréka ocenenie produkt roka. Teraz 
prichádzajú zmenšené modely, a to so 
zaujímavou cenou. Pozrite si aj našu 
videorecenziu. 

Satelitný prijímač AB CryptoBox 
700HD mini
Ide o cenovo výhodný satelitný prijímač 
s možnosťou dokúpenia rôzneho príslu-
šenstva. Pritom v sebe kombinuje digitálny 
satelitný prijímač a multimediálny prehrávač 
v plnom Full HD 1080p rozlíšení.

Dodávka a skryté umiestnenie 
Kompaktné vyhotovenie umožňuje tento 
prijímač umiestniť napr. za televízor a v tejto 
podobe ho drží dodávaná konzola. Na zadnom 

paneli je pripojenie napájacieho adap-
téra, AV výstup, HDMI port, USB 
port, servisný RS232 konektor 
a pripojenie na satelitnú anté-
nu. Súčasťou dodávky je aj IR 
prijímač pre diaľkové ovládanie, 
ktorý obsahuje aj zobrazova-
nie čísla kanálu. To sa využije 
práve pri skrytom umiestnení 
prijímača. Na prednom paneli 
je koaxiálny výstup, pripojenie 
Ethernetu, ďalší USB port a port 
na pripojenie spomenutého IR 
snímača. 

Dodávka
Súčasťou dodávky je aj 
diaľkové ovládanie a napájací 
adaptér. Prikúpiť si môže-
te doplnkové mini diaľkové 
ovládanie, ktoré obsahuje len 
vybrané funkcie. Ak potrebuje-
te zariadenie pripojiť na Wi-Fi 
sieť, sú tu doplnkové Wi-Fi 
adaptéry s pripojením na USB 
port. Existujú dve vyhotovenia 
podľa sily signálu. 

Funkcie
Tie sú totožné s klasickou verziou CryptoBox 
700HD. Používatelia ocenia rýchle vyhľadanie 
kanálov FAST Scan pre všetkých operátorov, 
ktorí túto službu poskytujú. K dispozícii je kodek 
H.265 HEVC do rozlíšenia Full HD a prijí-
mač podporuje multistream, teda 
kompresiu satelitného signálu. 

SATELITNÝ PRIJÍMAČ 
AB CRYTOBOX 
700HD MINI

ŠTANDARDNÉ 
A DOPLNKOVÉ MINI 
DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE

TERESTRIÁLNY 
PRIJÍMAČ AB 

CRYPTOBOX 702T 
MINI HD

Kompaktné prijímače
pre satelitné
a terestriálne vysielanie

Tento spôsob používajú prevádzkovatelia na 
šírenie signálu do veľkých vzdialeností. Okrem 
toho podporuje aj normy MIS a T2-MI a pre 
nevidiacich je v prípade 700HD mini aj zvukový 
sprievod na pohodlné sledovanie fi lmov (tzv. 
Audio description). 

S využitím 7-dňového elektronického 
programového sprievodcu (EPG) si môžete 
ľahko vybrať programy, ktoré si prajete nahrať 
na externý disk pripojený cez USB port. Rovna-
ko podporuje aj teletext. 

Pre tých, ktorí radi experimentujú je tu mož-
nosť kompletnej zálohy softvéru alebo zálohy 
zoznamu naladených kanálov vrátane tých, ktoré 
ste si vybrali ako obľúbené. Zoznam kanálov sa dá 
nahrať na USB kľúč a potom iný prijímač rýchlo 
podľa neho nastaviť, prípadne tento zoznam 
opätovne nahrať do prijímača v prípade nutnosti 
obnovenia výrobných nastavení. Naladené kanály 
sa teraz dajú presúvať aj po skupinách. 

Mobilná aplikácia a doplnkové 
funkcie
Pomocou mobilnej aplikácie G-MScreen môžete 
stream vysielania z prijímača preniesť do mobil-
ného telefónu s operačným systémom Android. 
Na prijímači si môžete prehrať tiež video, zo-
braziť obrázky alebo spustiť hudbu z USB kľúča. 
Využiť môžete aj TIMESHIFT, teda časový posun 
v živom vysielaní. To je ideálne na preskakovanie 
reklamy a stačí na to teraz len USB kľúč. 

Doplnkový panel X-tras v menu tohto prijímača 
obsahuje hry, FTP Downloader, predpoveď 
počasia, RSS čítačku.  FTP Downloader môžete 
využiť na zálohu, obnovu a prenos súborov z USB 
na FTP alebo z FTP na USB. Ide napr. o nasta-
venia, fi rmvér, video, hudbu a pod. Ak máte chuť 
využiť alternatívny softvér, získate aj možnosť 
prehrávania videosúborov zo vzdialeného servera 
prostredníctvom protokolu DLNA DMP.

Terestriálny prijímač AB CryptoBox 
702T mini HD
Tento terestriálny prijímač podporuje normu 
DVB-T/DVB-T2 a tiež kodek H.265 HEVC do 
rozlíšenia Full HD. V tomto prípade môžete 
využiť automatické vyhľadávanie kanálov. Jeho 
výhodou je práve spomenutá podpora pre nové 
DVB-T2 vysielanie, ktoré sa v ČR práve rozbieha 
a výhľadovo bude dostupné aj na Slovensku. 

Aj tento prijímač môžete skryto umiestniť 
za televízor a využiť snímač s nume-
rickým LED displejom a kontrolkou 
zapnutia/vypnutia. Je plne lokalizo-
vaný pre slovenský a český trh. Využiť 
môžete aj multimediálne prehrávanie 
v plnom Full HD 1080p rozlíšení, 
programy môžete nahrávať v reálnom 
čase a naplánovať ich nahrávanie cez 
EPG sprievodcu. Najväčším prekvape-
ním je však cena, ktorá je mimoriadne 
nízka.

videorecenziu. paneli je pripojenie napájacieho adap-

SATELITNÝ PRIJÍMAČ 
AB CRYTOBOX 
700HD MINI

ŠTANDARDNÉ 
A DOPLNKOVÉ MINI 
DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE

ŠTANDARDNÉ 
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H.265 HEVC do rozlíšenia Full HD a prijí-
mač podporuje multistream, teda 
kompresiu satelitného signálu. 

TERESTRIÁLNY 
PRIJÍMAČ AB 

CRYPTOBOX 702T 
MINI HD

Aj tento prijímač môžete skryto umiestniť 

UMIESTNENIE PRIJÍMAČA
NA ZADNÚ ČASŤ TELEVÍZORA
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Testovali sme

Multimediálne reproduktory patria 
k segmentu, ktorý neustále rastie 
a prináša vždy niečo nové. Niekedy len 
v detailoch, avšak tie budete vnímať 
viac ako pri veľkých zostavách. Značka 
Mac Audio má v portfóliu odolný 
reproduktor a takisto zostavu dvoch 
samostatných reproduktorov, ktoré sú 
vhodné na rozšírené stereo.

Hard

Mac Audio BT Style 2000 Stereo
Zaujímavá zostava. Je to vlastne jeden malý 
reproduktor, no máte ho v balení hneď dvakrát. 
Reproduktory sa dajú zapojiť do seba cez 
párovanie v bezdrôtovom režime. Oba sa dajú 
pripojiť k zvukovému zariadeniu cez AUX kábel. 
Vtedy ale nebude možné ich spojenie do stereo 
režimu. Na ich nabíjanie je treba použiť micro-
USB kábel. Ten je v balení dvakrát, AUX kábel je 
v balení z vyššie uvedeného dôvodu iba raz.

Dizajnovo sú to dva kvádre. Tento spôsob 
vyhotovenia sa nám páčil. Žiadne zbytoč-
né prvky, ktoré by reproduktorom zbytočne 
nafukovali rozmery. Môžete ich dať do poličky 
alebo na stôl. Na skutočne vnímavý stereo 
zvuk odporúčame, aby ste ich umiestnili do 
výšky približne vašich uší. Každý reproduktor 

Mac Audio Lil’ Big
Odolný reproduktor, ktorý prežije nielen pády, 
ale aj ponorenie do vody. Chráni ho silná gu-
movo-plastová konštrukcia, kovové mriežky na 
prednej a zadnej strane a nakoniec aj certifi -
kácia IPX7. Na tele má popruh na jednoduchšie 
prenášanie. Reproduktor sa dá prepojiť cez 
Bluetooth 4.2 alebo AUX kábel. Je priamo v ba-
lení ako aj nabíjací kábel s rozhraním USB-C.

Ovládacie tlačidlá sú na hornej strane, ako to 
býva zvykom, ale majú netradične veľké rozme-
ry. Cez reproduktor sa dá telefonovať a hovory 
aj ovládať. Sú tu štyri tlačidlá a majú zdvojenú 
funkciu, ovládanie hlasitosti funguje dlhším 
podržaním. Jedným stlačením sa menia sklad-
by. Všetky konektory sú zakryté tak, aby sa cez 
ne nedostala dovnútra voda a iné nečistoty. Je 
tu aj USB konektor na nabíjanie iných zariadení. 
S kapacitou batérie 2200 mAh to ale nenahrá-
dza powerbanku. Je lepšie si ju ušetriť pre re-
produktor, ktorý potom vydrží na jedno nabitie 
do 20 hodín. Celkový výkon je 20 W RMS. V tele 
sú ukryté dva širokospektrálne meniče s prie-
merom 1,75 palca a jeden 5-palcový basový 
menič na zadnej strane. Z praktickej stránky 
sa nám páčilo to, že nevydával žiadne príšerné 
zvuky pri párovaní, ovládaní alebo nastavovaní. 
Bezdrôtové spojenie prebehlo na prvýkrát.

Z hudobnej stránky je to silná zostava, ktorá 
v maxime dosahuje výkon 50 W. Vďaka popruhu 
s gumový úchopom si ho môžete niekam zave-
siť. Najlepšie hrá položený na stole. Rezonancia 
je vtedy najlepšia, najmä pre širokospektrálne 
meniče. Zvuk je výrazný po každej stránke 
a dostatočne silný aj na väčšiu miestnosť. Vďa-
ka tomu je vhodný na vonkajšie priestranstvo. 
Tomu vlastne odpovedá aj spôsob vyhotovenia. 
S Lil’ Big sa nemusíte báť ani vyšších hlasi-
tostí. Zvuk si zachová svoju rovnováhu, čím sa 
nebudú do popredia zvýrazňovať výšky alebo 
deformovať nízke tóny.

       Verdikt
Mac Audio BT Style 2000 Stereo sa nám páčili 
kvôli nápadu oddeliť reproduktory od seba. Sú 
dva nezávislé, ale kupujú sa ako jeden. Konečne 
nemusíte dokupovať ďalší, aby ste si vychutnali 
skutočné stereo. Dobrý nápad a za cenu 39 eur 
veľmi dobrý zvuk.

Reproduktory zapožičal:
www.audio.sk

Prenosné 
reproduktory 
Mac Audio 

- Potreba umiestniť reproduktory 
k vašim ušiam nakoľko sú vysoko 
smerové

+ Koncept dvoch reproduktorov
+ Efekt rozšíreného sterea
+ Super zvuk za dané peniaze

Mac Audio 
BT Style 2000 Stereo

c e n a 3 9  E U R

- Zdvojenie funkcií tlačidiel namiesto 
väčšieho počtu

+ Pevná konštrukcia
+ Odolnosť IPX7
+ Kvalita zvuku
+ Výdrž na batériu

Mac Audio
Lil’ Big

c e n a 8 9  E U R

má svoj širokospektrálny menič s priemerom 
50 mm a basový radiátor s dĺžkou 63 mm. 
Ovládajú sa výlučne cez smartfón alebo iné 
pripojené zariadenie. Absencia ovládacích 
prvkov nám nechýbala. Skôr sme to ocenili. Na 
zapnutie každého z nich je tu prepínač. Po-
kojne môžete prehrávať hudbu len z jedného 
z nich. Párovanie navzájom vykonáte stlače-
ním jedného tlačidla na každom z reprodukto-
rov, nájdu sa samé.

Zvukovo si naozaj vychutnáte široký 
priestor stereo zvuku. Prakticky nebudete 
mať dôvod používať ich samostatne, no aj 
to sa dá. Nechýbajú basy a zreteľné podanie 
výšok. Stredy sú len mierne v pozadí, nie je to 
nič dramatické.

Mac Audio Lil’ Big je odolný reproduktor, ktorý 
prekonal naše očakávania. V odolnom balení 
máte vynikajúci zvuk. Silný výkon ho predur-
čuje na vonkajšie použitie, kde ozvučí každú 
opekačku. 

TIP
Kvalitný zvuk

v odolnom 
tele
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Testovali sme

Ide o slúchadlá z Japonska. Najlepšie 
prvky, technologické vyhotovenie 
a prémiové materiály. Zostavenie, ktoré 
vám jasne demonštruje, že luxusné 
slúchadlá nie sú len o bezchybnom 
zvuku, ale o pocitoch z materiálov 
a používania.

Denon AH-D9200
Absolútna špička tejto značky. Model D9200 
je priamou ukážkou vrcholu a toho, čo výrobca 
dokáže na základe svojich znalostí vyrobiť. 
Veľké slúchadlá s 50 mm meničmi sú určené 
na domáce počúvanie, ideálne k Hi-Fi zosilňo-
vaču. K slúchadlám netreba žiadne dodatočné 
zariadenie. Bezchybný zvuk si vychutnáte aj 
z počítača alebo smartfónu. Je ale pravda, že 
najlepšie je slúchadlá použiť s nejakým druhom 
poctivého zosilňovača, inak nevyužijete ich 
potenciál naplno.

Spracovanie je luxusné, s dôrazom na každý 
detail. Spojovací most aj náušníky sú z kože. 
Polstrovanie je mäkké a je z pamäťovej peny. 
Tým budete mať zaručené pohodlie pri nosení 
na celý deň. Pamäťová pena sa prispôsobí 
vašej hlave a nebude váš tlačiť. Tým, že ide 

o uzavreté slúchadlá, nie je tu silný prítlak 
na hlavu. Výrobca použil na zavesenie mušlí 
konštrukciu FreeEdge. Ide o meniče s voľným 
závesom. Po nasadení na hlavu sa prispôsobia 
horizontálne aj vertikálne. Nedajú sa skladať, 
čo je pri ich určení prirodzené, no pohyblivý 
záves bude pôsobiť univerzálne. Kryt mušlí je 
z bambusového dreva. Slúchadlá sú spraco-
vávané ručne a tento typ dreva bol zvolený aj 
s ohľadom na akustické vlastnosti. Ako kryt 
meniča bude tlmiť nežiaduce zvuky. Z tohto 
pohľadu je výraznejšie cítiť odhlučnenie už po 
nasadení na hlavu. Pomáha tomu aj dokonalé 
priľnutie na hlavu a pamäťová pena.

Kábel je odnímateľný a jeho konce sa roz-
dvojujú do každej mušle samostatne. V balení 
máte dva látkové káble. Jeden s dĺžkou 3 
metre a druhý s dĺžkou 1,3 m. Slúchadlá ľahko 
použijete s domácim audiosystémom ako aj 
s prenosnými zariadeniami. Súčasťou je reduk-
cia na 6,3 mm konektor.

Slúchadlá v tejto kategórii sú produktom, 
ktorému ťažko niečo vytknúť alebo nájsť 
nejakú nedokonalosť. Pri ich výrobe je použité 
ručné spracovanie dielov a na jedinečnosti to 
poznať. Takisto aj na zvuku. Sú veľmi pohodlné 
a špeciálnou vlastnosťou je fakt, že tlmia aj 
svoju vlastnú reprodukciu. Neprenášajú tak 
zvuky z meničov do vášho okolia. Tlmenie má 
nadpriemerné vlastnosti v segmente slúcha-

diel s 50 mm meničmi.
Zvukovo sú precízne, čo budete 
pociťovať okamžite pri vypočutí 

vám známych skladieb. Čistota 
zvuku je poznať na výškach aj 
basoch. Sú dynamické a ne-

vtieravé. Frekvenčný rozsah 
5 - 56 000 Hz je poznať. 

Stále máte vysokú tole-
ranciu pre nastave-

nie cez ekvalizér 
a zvuk bude znieť 
veľmi dobre.

Denon AH-D5200
Cenovo dostupnejší model zaujme väčšinu 
čitateľov. Z vyššieho modelu si zachováva všetky 
podstatné vlastnosti značky Denon. Teda zave-
senie mušlí FreeEdge a na rozdiel od japonského 
bambusu je vrchný kryt mušlí z exotického dreva 
Zebrano. Hliníková konštrukcia zosilňuje celé 
slúchadlá, jemná koža a pamäťová pena zase 
zjemňujú celkový kontakt s nimi. Po tejto strán-
ke neprichádzate o nič podstatné. Drevený kryt 
mušlí je takisto aj v tomto prípade izolantom. 
Logo Denon nie je nanesené na mušliach, nie 
je vyryté a vložené po jednotlivých písmenách. 
Rozdiely oproti trojnásobne drahšiemu modelu 
tu sú, no z nášho podhľadu nie také dramatické.

Dajú sa nosiť dlhé hodiny bez toho, aby 
niekde tlačili. V balení je 3-metrový kábel 
s adaptérom aj na 6,3 mm veľkosť. Ideálne 
k Hi-Fi alebo prenosným zariadeniam. Hlavnou 
technickou zmenou je frekvenčný rozsah, a to 
v pásme 5 ÷ 40 000 Hz. Pri priamom porovnaní 
oboch slúchadiel je to počuť. Zvuk má isté re-
zervy. Čo v prípade D5200 znamená, že je stále 
lepší ako pri mnohých iných slúchadlách. Je 
vyvážený, aj keď basovú zložku sme pociťovali 
o niečo viac. Avšak len po priamej zámene me-
dzi modelom D9200. O chvíľu by sme takmer 
nepoznali rozdiel v prednese.

       Verdikt
Denon AH-D9200 je technologická 
špička v oblasti zvuku. Čo k slúchadlám 
vlastne dodať? Nájsť na nich chyby je 
takmer nemožné. Široký frekvenčný 
rozsah, 24-ohmová impedancia a vysoká 
výkonová rezerva pre Hi-Fi systémy. 
Nepozeráte sa na peniaze? Tak toto je 
najlepšie, čo z Denonu môžete získať.
Denon AH-D5200 je lacnejší model. Nám 
je sympatický aj cenou. Tá je síce vyššia, 
ale v segmente špičkových produktov 
je prirodzená. Vyhotovenie na jednotku, 
prémiové materiály a vysoký frekvenčný 
rozsah. Rozdiely v reprodukcii sú, no nie 
až také, aby ste ich pociťovali.

Luxusné slúchadlá 
Denon

zvuky z meničov do vášho okolia. Tlmenie má 
nadpriemerné vlastnosti v segmente slúcha-

diel s 50 mm meničmi.
Zvukovo sú precízne, čo budete 
pociťovať okamžite pri vypočutí 

vám známych skladieb. Čistota 
zvuku je poznať na výškach aj 
basoch. Sú dynamické a ne-

vtieravé. Frekvenčný rozsah 
5 - 56 000 Hz je poznať. 

Stále máte vysokú tole-
ranciu pre nastave-

nie cez ekvalizér 
a zvuk bude znieť 
veľmi dobre.
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Slúchadlá zapožičal:
www.bisaudio.sk
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Testovali sme

Slúchadlový mix 
na každý deň

Počúvanie hudby cez slúchadlá je niečo, čo máme 
mnohí radi. Radšej ako cez klasickú audiozostavu 
alebo multimediálny reproduktor. Konštrukčných 
typov je dnes naozaj mnoho a rozhodne to nie sú 
len tri, ako pred desiatimi rokmi. Tam ste vystačili 
s tým, či chcete slúchadlá do uší, na uši s prítla-
kom alebo na uši s ich kompletným obklopením. 
Teraz, ako sa dozviete v našom článku, je zástup-
cov mnoho, a to nehovoriac o tom, že niektoré sa 
dajú používať ako káblové a bezdrôtové zároveň.

lúchadlá sme vybrali tak, aby ste si mohli 
spraviť obraz o tom, čo sa dnes v rôznych 
kategóriách vyrába. Vyskúšali sme úplne 

bezdrôtové slúchadlá a tiež slúchadlá s 50 mm me-
ničmi. Oboje nás prekvapili. Špecialitou sú slúchadlá 
Xiaomi. V minulosti sme niektoré testovali, no mali 
sme k nim výhrady. Niekto má túto značku rád, iný až 
tak nie. Tak ako to už býva, má modely, ktoré hodnotí-
me lepšie a modely, ktoré na nás veľmi nezapôsobili. 
V tomto teste nájdete ich novinky a dozviete sa, ako 
hrajú. Svoje zastúpenie majú aj slúchadlá českej výroby 
so značkami Lamax a Niceboy.

Lamax Dots1
Český výrobca, ktorý po prvý raz 
prichádza s úplne bezdrôtovými 
slúchadlami. Je na vás, ako ich 
budete používať. Kto rád športuje, 
má možnosť na ne nasadiť háčiky 
na lepšie držanie v uchu. Výberom 
niektorého zo správnej veľkosti 
návlekov na menič však budú 
v uchu držať dobre aj bez nich. 
Teda pri bežnej chôdzi alebo pri 
počúvaní počas cestovania.

Obe slúchadlá majú na vrchnej 
strane tlačidlá. Sú veľké a nemu-
síte ich nijako dlho nahmatávať. 
Ocenili sme aj fakt, že tlačidlá 
majú jemný prítlak. Tak aku-
rát, čelenka ani čiapka vám ich 
stláčať nebude. Ukazovákom nie 
je potrebné na ne veľmi tlačiť 
a spôsobovať si nepríjemný tlak na 
vnútorné ucho. Majú plastové telo, 
pôsobia ale veľmi dobre. Zacho-
vávajú si malý rozmer. Spomedzi 
tohto typu slúchadiel sa radia do 
skupiny tých menších.

Kolíska na nabíjanie ich nabije 
5x, čo vám vystačí na 15 hodín 
počúvania. Výrobca síce hovorí o 6 
hodinách na slúchadlo, avšak iba 
v mono režime. Polovičný čas je pre 
stereo režim, teda keď hrajú obe 

- badať rozšírený stereo efekt pri 
vysokých tónoch

+ spracovanie a pohodlné nosenie
+ nabíjacia kolíska
+ vyvážený zvuk

c e n a 7 4 , 9 0  €

slúchadlá zároveň. Pohodlne sa 
nosia a nijako vás netlačia, netreba 
sa obávať ani nadmernej citlivosti 
na použitý materiál návleku na 
meniči. Kolíska sa nabíja ešte 
microUSB konektorom, čo zase 
nie je taký problém, no USB-C sa 
už rozmohol aj do tohto segmen-
tu. Chválime aj jej malé rozmery, 
zmestí sa vám do vrecka nohavíc. 
Nie je až taká zaoblená a malá ako 
pri najnovších slúchadlách Sam-
sung Galaxy Buds (testovali sme 
v minulom vydaní), ale zmestí sa.

Hudobne sme boli so slúchadlami 
spokojní. Vo vyšších frekvenciách sa 
prejavuje akýsi pseudo priestorový 
efekt. Nie je na škodu a pravdepo-
dobne si ho obľúbite, no je to „vy-
lepšenie“ zvuku, nie jeho prirodzené 
podanie. Chválime však celkový 
detail prejavu a podanie basov. 
Tie by mohli byť silnejšie, ale majú 
dostatočnú dynamiku a nesnažia sa 
prehlušiť ostatné frekvenčné spek-
trum reprodukcie. Výkonovo sú na 
tom horšie a budiaca jednotka bude 
pri vysokých hlasitostiach prenášať 
malé skreslenie. Počuť ho bude na 
občasnom šume.
ZAPOŽIČAL: LAMAX ELECTRONICS

LAMAX DOTS1 
ZASUNUTÉ MAG-
NETICKÝM KONEK-
TOROM V NABÍJACEJ 
KOLÍSKE

T E S T

MICHAL REITER

S

TIP
Cenový tip

NÁJDETE NA

WWW.NAY.SK 

Množstvo 
slúchadiel
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Niceboy HIVE XL
Model Hive XL klame telom. Ide o značne 
objemné slúchadlá, no napriek tomu sú typu 
supra-aural. Teda s prítlakom na uši a do 
vnútorného kruhu sa vám uši nezmestia. Sme 
zvyknutí, že slúchadlá s prítlakom na uši bývajú 
s menšími mušľami. Našťastie, tu je mäkké 
polstrovanie s prítlakom, ktoré vás nebude 
tlačiť a bolieť z neho hlava. Konštrukcia je až 
na skrutky plastová. Tým si výrobca poistil 
nízku hmotnosť.

Polstrovanie hornej časti spojovacieho 
mosta je mäkké a prekryté jemnou koženkou. 
K spôsobu nosenia nemáme výhrady a odporú-
čame ich ako pohodlné slúchadlá. Ľavá mušľa 
má trojicu ovládacích prvkov, ktoré slúžia 
na úpravu hlasitosti alebo prechod medzi 
skladbami a prijímaním hovorov. Teda trojica 
štandardne nastavených tlačidiel. Ocenili sme 
aj to, že slúchadlá môžete použiť v káblovom 
režime. Stačí ich pripojiť a nemusíte sa starať 
o to, či sú nabité. Kábel je látkový s konekto-
rom typu L. V našom prípade nebolo spojenie - vysoké tóny nie sú také čisté

+ skladateľná konštrukcia
+ výdrž na jedno nabitie
+ pasívne odhlučnenie
+ dôraz na basy

c e n a 6 4 , 9 0  €

Hama Next
Klasické slúchadlá s káblom vhod-
né aj na cestovanie. Sú s prítlakom 
na uši. Treba teda očakávať, že 
môžu trochu tlačiť. Z nášho pohľa-
du nie je prítlak nijak prehnaný. Je 
tak akurát, čo postačuje na to, aby 
vám počas chôdze nepadali z uší. 
Mušle sú k spojovaciemu mostu 
pripojené cez oceľové tyčky. Na 
nastavenie veľkosti oblúka tým 
pomáhajú udržať aretáciu aj po 
odobratí z hlavy. Nemusíte ich 
nastavovať pri každom použití.

Jemné polstrovanie na mušliach 
zmierni celkový tlak. Takisto aj 
v prípade spojovacieho mostu. 
Jeho polstrovanie je také nízke, 

- potlačenie výšok mierne do 
pozadia

+ pevná konštrukcia
+ optimálny prítlak
+ jemné polstrovanie

c e n a 2 6 , 9 0  €

že netlačí na hlavu. Z praktic-
kých dôvodov by tu ani nemuselo 
byť. Výrobca ale „obliekol“ celú 
konštrukciu do jednotného štýlu. 
Prepojenie je cez kábel vedené 
iba z ľavej mušle. Sú tu tri tlačidlá 
a mikrofón. Cez slúchadlá sa dá 
telefonovať a hlavné tlačidlo je na 
hovory a hudbu. Ostatné dve na 
úpravu hlasitosti. Kábel je látkový 
a nezamotáva sa.

Zvukovo budete spokojný 
s basovým prejavom a strednými 
tónmi. Výšky sú mierne v pozadí, 
nič dramatické, napriek tomu 
postrehnuteľné.
ZAPOŽIČAL: HAMA SLOVAKIA

cez Bluetooth vždy stabilné. Ak narazíte na 
priestory, kde je viac rušenia, môžete ich použiť 
s káblom a nebyť tak limitovaní.

Okrem jednej veci, kábel je dvojpólový 
a vtedy nebudete môcť cez slúchadlá zároveň 
telefonovať. Na tento účel ich treba pripojiť 
bezdrôtovo cez Bluetooth. Nabíjajú sa cez 
microUSB kábel. Máte ho súčasťou balenia, 
ale použiť môžete akýkoľvek, napríklad ten od 
smartfónu. Sú skladacie a pri prenášaní zaberú 
menej miesta.

Zvukovo sú slúchadlá zamerané na basovú 
zložku. Zosilnenie je cítiť a na dynamiku a sil-
nejšiu intenzitu basov sa môžete spoľahnúť. To 
má za následok menší dôraz na nízke tóny. Nie 
sú až tak veľmi zastreté, no je to cítiť. Napriek 
tomuto menšiemu deficitu môžeme slúchadlá 
odporúčať stredne náročným používateľom. 
V prípade nízkych tónov budete pri reprodukcii 
najnižších frekvencií pociťovať mierne vibrova-
nie do konštrukcie mušlí.
ZAPOŽIČAL: NICEBOY

Názov modelu / 
Technické parametre Hama Next Lamax Dots1 Niceboy HIVE XL Thomson 

HED2807
Xiaomi In-Ear 

Pro 2
Xiaomi Mi 
Bluetooth 
Neckband

Xiaomi Mi 
Headphones 

Comfort
Typ drôtové Bluetooth 5.0 Bluetooth 4.2 / drôtové drôtové drôtové Bluetooth drôtové

Veľkosť meniča [mm] 40 9 40 50 9 9 40

Odhlučnenie od okolia konštrukciou konštrukciou konštrukciou konštrukciou konštrukciou ANC konštrukciou

Funkcia handsfree áno áno áno áno áno áno áno

Frekvenčný rozsah [Hz] 20 ÷ 20 000 20 ÷ 20 000 20 ÷ 20 000 20 ÷ 20 000 20 ÷ 20 000 20 ÷ 20 000 20 ÷ 40 000

Typ konektora L konektor microUSB L konektor I konektor L konektor microUSB I konektor

NFC nemá nie nemá nie nie nie nie

Výdrž batérie [hod.] N/A 3 stereo / 6 mono 20 N/A N/A 8 N/A

Hodnotenie

Vlastné odhlučnenie

Odhlučnenie od okolia

Kvalita reprodukcie
Pomer cena / celkové 

možnosti

  Parametre testovaných s lúchadie l
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Thomson HED2807
Ideálne na domáce počúvanie. Sú 
to veľké klasiky s 50 mm meničmi 
a na kvalitný zvuk sa môžete 
spoľahnúť. Sú to najlepšie hrajúce 
slúchadlá z testu, no majú jednu 
„nespravodlivú výhodu“. To je 
práve veľkosť meničov. Preto ich 
nedávame do priameho porovna-
nia s ostatnými modelmi. Nemajú 
žiadny skladací mechanizmus, 
preto sú ideálne skôr na doma ako 
na nejaké nosenie po vonku alebo 
cestovanie. Druhým predurčením 
na doma je prepúšťanie vlastnej 
reprodukcie. Pri vyššej hlasitosti 
už bude polovica miestnosti počuť 
reprodukciu zo slúchadiel.

Konštrukcia je veľmi pohodlná 
a vyvážená. Prakticky si ani neuve-
domíte, že ich máte na hlave. Ná-
ušníky kompletne ukryjú vaše uši 
a jemné polstrovanie nebude nijako 
tlačiť na hlavu. Mäkké polstrovanie 
má aj spojovací most. Je značne 
široké a poriadne pohodlné. Tým, 

Xiaomi In-Ear Pro 2
Slúchadlá predstavujúce káblovú 
klasiku. Pre tých, čo nechcú 
bezdrôtové modely s potrebou 
nabíjania. Sú univerzálne a dá sa 
z nich telefonovať. Model Pro 2 
je v kovovom šasi, no aj tak nie 
sú ťažké. Nebudú vám vypadávať 
z uší. Slúchadlá majú pasívne od-
hlučnenie, teda prostredníctvom 
konštrukcie ich náušníkov. Použí-
vatelia s citlivejšími zvukovodmi sa 
nemusia ničoho obávať. Sú veľmi 
jemné a príjemné na nosenie. 
Nepociťovali sme žiadne škriabanie 
v uchu ani po dlhšom nosení. Hlav-
ná časť kábla pred rozdvojením je 
potiahnutá látkou. Nezamotáva sa 
a tým si ušetríte množstvo času po 
vytiahnutí z vrecka. Dobre sa nosia 
aj pod čiapkou alebo čelenkou. 
Zvukový tunel je umiestnený šikmo 
vzhľadom na hlavnú os mušle. Pri 

- korekciu výšok treba niekedy 
spraviť ekvalizérom

+ pevná konštrukcia
+ látkový kábel sa nezamotáva
+ výborný zvuk

c e n a 2 5 , 9 0  €

korekcii slúchadiel v ušiach ich 
stačí len zatlačiť a znova ich máte 
pevne vsadené dnu. Malé rozmery 
však neumožňujú, aby ste so 
slúchadlami ležali naboku. Konce 
majú vypuklé a tak je tu vyšší 
tlak na vnútornú časť zvukovodu. 
Výrobca umiestnil na pravý kábel 
ovládací prvok s tromi tlačidlami. 
Nebýva to zvykom a väčšinou je tu 
len tlačidlo na hovory/hudbu, nie 
hlasitosť.

Hudobne sú veľmi dobré. 
Prekvapivo jasný zvuk je dopl-
nený o vhodnú dynamiku basov. 
Žiadne extrémy na jednej alebo 
druhej strane zvukového spektra. 
Odporúčame ich aj náročnejším 
používateľom. Pri výškach môžete 
mať pocit príliš jasnej reprodukcie, 
ale nebýva to pravidlom.
ZAPOŽIČAL: MI-STORE.SK

Xiaomi Mi Bluetooth 
Neckband
Z nášho pohľadu sú to jedny z naj-
univerzálnejších slúchadiel. Sú 
bezdrôtové, no zároveň ich môže-
te nosiť celý deň na krku. Nie kaž-
dý má rád pevný spojovací most, 
ktorý si dáte za golier. Z prak-
tického pohľadu to je ale jedno 
z najlepších vyhotovení. Slúchadlá 
sa dajú použiť na športovanie, ale 
aj v kancelárii. Pri chôdzi vám ne-
budú vypadávať z uší. Z hlavného 
mosta sú mušle spojené dosta-
točne voľnými káblami. Takisto aj 
tu sme boli spokojní s náušníkmi. 
Veľmi dobre izolujú a tým odpadá 
potreba kupovať slúchadlá s aktív-
nym odhlučnením. Na batériu 
vydržia do osem hodín. V praxi 
to pre nás znamenalo nabíjať ich 
každý druhý až tretí deň. Ľavá 
strana mosta má v kovovom valci 
tlačidlá na ovládanie hlasitosti 
a zároveň preskakovanie skladieb 
a tlačidlo na hovory a pozastavenie 
hudby. Táto trojica tlačidiel vám 
bude postačovať na plnohodnotné 
ovládanie. Je tu jedno špecifikum 
a tým je autonómne nastavenie - niekedy príliš jasné výšky

+ dynamické basy
+ pohodlné nosenie
+ dobre tesniace náušníky

c e n a 6 0  €

TIP
kvalita 
zvuku

hlasitosti. Mi Bluetooth Neckband 
majú vlastné určenie maximálnej 
hlasitosti. Nastavením maxima na 
smartfóne nemusíte dosiahnuť ma-
ximálnu hodnotu na slúchadlách. 
Treba im pridať hlasitosť aj tam. 
Tento systém sa nám páčil. Väč-
šina bezdrôtových slúchadiel totiž 
preberá hlasitosť podľa nastavení 
zo smartfónu alebo iného pripoje-
ného zariadenia. Na ľavom valci je 
konektor microUSB na nabíjanie. Po 
zložení z uší si ich môžete na hrudi 
zopnúť. Štuple sa k sebe pritiahnu 
magnetickými koncami.

Konštrukcia mušlí je podobná ako 
pri modeli Xiaomi In-Ear Pro 2, teda 
s vychýleným zvukovým tunelom. 
Získate tu silné basy a výborné 
podanie stredov a výšok. Dôraz na 
stredy je jasne citeľný, čo zbadáte 
pri popovej a elektronickej hudbe. 
Niekedy sme mali pocit príliš 
jasných výšok, najmä pri vyšších 
hlasitostiach. Je ale nutné dodať, 
že bez citeľnej straty na dynamike 
nízkych tónov.
ZAPOŽIČAL: MI-STORE.SK

PO VRSTVÁCH: 
SLÚCHADLÁ XI-

AOMI MI BLUETOOTH 
NECKBAND

„Konštrukčných 
typov je dnes 
naozaj mnoho“
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- nie sú skladacie
- prepúšťajú akustiku do 
prostredia

+ spravovanie konštrukcie
+ netlačia
+ jemné polstrovanie
+ vynikajúci zvuk

c e n a 4 5 , 9 9  €

že je dostatočne jemné, nebude sa 
tu prejavovať nepríjemný tlak na 
temeno hlavy. Z tohto hľadiska ide 
o jedny z najpohodlnejších slúcha-
diel s veľkými rozmermi. Súčasťou 
je odnímateľný kábel. Slúži zároveň 
ako handsfree, môžete si ho v prí-
pade potreby vymeniť za vlastný. 
Prvok s mikrofónom na kábli má 
jedno tlačidlo. Je multifunkčné 
a slúži na ovládanie hudby, pauzu, 
hovory alebo aktiváciu hlasového 
asistenta.

Zvuková stránka slúchadiel je 
výborná. Výrobca ukázal, ako má 
znieť vyvážený zvuk. Tak zreteľné 
výšky a stredy budete počuť len 
málokedy. Veľkú zásluhu pripi-
sujeme 50 mm meniču, no jeho 
veľkosť nie je celá alchýmia. Nízke 
tóny sú vynikajúce. Žiadne buráca-
nie ale adekvátny doplnok tak, aby 
ste ich vnímali a nepohltili celý 
zvukový prejav.
ZAPOŽIČAL: HAMA SLOVAKIA

TIP
Vynikajúci 

zvuk

Xiaomi Mi Head-
phones Comfort
Stvorené pre tých, čo majú radi 
veľký objem zvuku. Slúchadlá 
vhodné aj na telefonovanie z tele-
fónu alebo k počítaču cez Skype. 
Mušle majú oválny tvar a kon-
štrukcia je plastová. Zosilnená 
o oceľové platne v časti, kde sa 
spojovaciemu oblúku upravuje 
rozmer. Polstrovanie mušlí je 
mäkké a pomerne dobre sadnú na 
uši. Sú tu nejaké rezervy a v spod-
nej časti oválu sme pociťovali 
väčší tlak. Konštatujeme, že je to 
prirodzené, najväčším expertom 
na pohodlné slúchadlá je značka 
Sony. Zaoblenie spojovacieho 
mosta nie je výrazné a tak mušle 
netlačia. Dajú sa pohodlne nosiť, 
zažili sme však aj pohodlnejšie 
slúchadlá. Horná časť výplne na 
temeno hlavy je tvrdšia, potiah-
nutá gumovým krytom. Tu sme 

- prepúšťajú zvuk vašej 
reprodukcie
- zvláštne reprodukovaná hudba

+ nerovnomerný tlak na uši 
v oválnej mušli
+ nie sú skladacie

c e n a 3 9 , 9 0  €

žiadny nežiaduci tlak nepociťo-
vali. Spojovací kábel vedie z ľavej 
mušle.

Slúchadlá nemajú až takú veľkú 
zvukovú izoláciu. Pri takto kon-
štruovanom modeli je to pocho-
piteľné. Pri vyšších hlasitostiach 
budete citeľne šíriť zvuk do okolia. 
Vhodné sú preto viac na doma ako 
na cestovanie. Uchytenie mušlí 
v stredovom prvku je dobré rieše-
nie na to, aby sadli zboku na hlavu 
a uši. Nie sú ale sklápacie.

Zvukovo sme mali pocit, akoby 
sa zvuk šíril z väčšej vzdialenosti. 
Toto vám vytvorí vhodnú atmosfé-
ru pri akčných fi lmoch. Hudba sa 
nám tak javila ako viac zastretá 
alebo vzdialená. Detaily v jednotli-
vých spektrách tu sú, avšak čakali 
by sme ich výraznejšie podanie.
ZAPOŽIČAL: MI-STORE.SK

       Verdikt
Lamax Dots1 odporúčame 
ako cenový tip na kvalit-
né počúvanie a najmä ako 
úplne bezdrôtové slúchadlá. 
Nemajú síce aplikáciu na ich 
nastavenie, ale multifunkčné 
tlačidlo umožní ovládanie 
hudby, asistenta aj hovorov. 
Malé odchýlky v reprodukcii 
nie sú až tak na škodu. Na-
priek tomu, že majú Blue-
tooth 5.0, trvá im aj 5 až 10 
sekúnd na nájdenie správne-
ho kanála, ktorý nie je rušený 
inými zariadeniami.
Hama Next oceníte pre 
ich konštrukciu a cenu. Za 
predpokladu, že hľadáte tento 
typ slúchadiel. Páčil sa nám 
optimálny prítlak aj pevné 
spracovanie. Po zvukovej 
stránke sme našli mierny 
nedostatok v oblasti výšok, no 
aj tak vám ich odporúčame. 
Kto nie je prílišný detailista, 
nenájde na nich chybu.
Niceboy HIVE XL sú univer-
zálne bezdrôtové slúchadlá. 
Pripojiť ich môžete cez Blue-
tooth aj látkový audiokábel 

s klasickým 3,5 mm konek-
torom na oboch koncoch. 
Z hľadiska zvuku sú zamerané 
viac na basový prejav. Takto 
ich zároveň prezentuje aj 
výrobca. Zvukový prejav 
je celkom dobrý, stredne 
náročným používateľom ich 
odporúčame.
Thomson HED2807 sú slú-
chadlá pre fajnšmekrov. Kva-
lita zvuku vás jednoznačne 
nadchne. Za túto cenu dostá-
vate vynikajúco spracovaný 
model na dlhodobé nosenie. 
Neoddeliteľným bonusom je 
špičkový zvukový prejav. Treba 
len počítať s tým, že nemajú 
vnútornú izoláciu a okolie 
bude vašu hudbu počuť. To je 
ale pri tomto type slúchadiel 
bežným javom.
Xiaomi In-Ear Pro 2 sú ce-
novo výhodné slúchadlá. Ich 
ďalším benefi tom je kvalitný 
zvuk a výborná cena. Keď 
zoberieme do úvahy pasívne 
odhlučnenie, nemusíte priplá-
cať za slúchadlá s aktívnou 
technológiou.
Xiaomi Mi Bluetooth 
Neckband sa nám páčia spô-
sobom, akým sú vyhotovené. 
Umiestnením spojovacieho 
mosta za krk vám nebudú 
padať pri chôdzi. Využijete ich 
v kancelárii a kedykoľvek sa 
mušle dajú zložiť a stále ich 
budete mať po ruke. Vhodné 
aj vtedy, keď často telefonu-
jete. Hudobne na nás urobili 
veľký dojem.
Xiaomi Mi Headphones 
Comfort sú veľké slúchadlá 
hlavne na doma. Ich výhodou 
je, že majú klasické káblové 
prepojenie. Najmä pre tých, 
čo si bezdrôtový prenos 
až tak neobľúbili. Tým, že 
prepúšťajú značnú časť 
svojej reprodukcie do okolia 
ich nepovažujeme za vhodné 
na cestovanie. Zvukovo sme 
narazili na rezervy v podaní 
zvuku, akoby bol reproduko-
vaný z väčšej vzdialenosti. To 
je síce vhodné na fi lmy, pri 
hudbe ale strácajú.
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„Ak si doveziete 
hodinky z USA, tak 
LTE, resp. pridanie 

eSIM vám teoreticky 
fungovať bude, 
ale EKG na nich 

nespustíte. Do verzie 
iOS 12.1.4 sa to dá 

„oklamať“ zmenou 
polohy v Apple ID, ale 
iOS 12.2 už vyžaduje 

aj overenie polohy 
cez GPS. A bez nej 
sa EKG nespustí. “

T E S T

MIROSLAV ILLÉŠ

Apple Watch 4. generácie

Hard

Medzikus jablčného 
ekosystému 

GPS/GLONASS, barometrický výškomer, akcele-
rometer, gyroskop a svetelný senzor. 

Prepojenie hodiniek s iPhonom je typicky 
jednoduché. Stačí ich zapnúť a byť v blízkosti 
telefónu s aplikáciou Watch, cez ktorú nasní-
mate obrazec na hodinkách. Hotovo, následne 
sa prenesú potrebné údaje, hodinky nakon-
fi gurujete, stiahnete si dostupné aplikácie 
a môžete začať s používaním. 

Využitie v praxi 
AW sú zaujímavé tým, že každému prinášajú 
úplne iný úžitok. Základom sú však upozor-
nenia, notifi kácie a ich správa, čo vás dokáže 
odbremeniť od neustáleho používania telefónu. 
AW zobrazujú všetky notifi kácie z telefónu veľ-
mi podrobne, pričom na väčšinu z nich môžete 
okamžite reagovať. Viete si tak vyselektovať, 
čo je dôležité a čo nie bez toho, aby ste chytili 

eranie EKG dokáže v určitých prípa-
doch odhaliť nesprávnu funkčnosť 
kardiovaskulárneho systému. LTE 

verzia má výhodu v tom, že do hodiniek pridáte 
eSIM profi l a môžete ich využívať ako samo-
statné zariadenie. 

Apple má jednu veľkú konkurenčnú 
výhodu – ekosystém, ktorý je 
výnimočný v tom, že väčšinou funguje 
bez problémov a spája všetky Apple 
zariadenia do jedného celku. Sem 
zapadajú aj Apple Watch (skrátene 
„AW“), ktoré sú medzikusom a dokážu 
komunikovať s úplne všetkými 
zariadeniami. Do testu sme zaradili 
44 mm model s hliníkovým telom 
a silikónovým remienkom. Keďže ide 
o model určený pre európsky trh, tak 
bohužiaľ chýba podpora EKG a LTE. 

AW URČENÉ PRE NÁŠ REGIÓN MAJÚ OZNAČENIE GPS 
A PONÚKAJÚ ŠPIČKOVÝ HARDVÉR KOMBINOVANÝ 
S ODLADENÝM SOFTVÉROM – WATCH OS. TIETO HODINKY 
VŠAK SO ŽIADNYM KONKURENČNÝM SYSTÉMOM 
NESPOLUPRACUJÚ

M

ekosystému 

C E N A 3 9 1  E U R

Základná špecifi kácia
Testované AW sa skladajú z hliníkového šasi, 
ktoré je z vrchnej časti osadené OLED Retina 
displejom (368 x 448 px) citlivým na tlak. 
Spodná strana je kombináciou keramiky a za-
fírových kryštálov, ktoré kryjú senzor tepovej 
frekvencie (elektrický + optický).

Ovládanie je kombináciou dotyku, otoč-
nej korunky s haptickou odozvou a jedného 
tlačidla. Výhodou je odolnosť voči prachu 
a vode (do 50 metrov), takže sa s nimi môžete 
aj potápať. Nechýba ani Wi-Fi, Bluetooth 5.0, 
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do rúk iPhone. Odpovedať môžete diktovaním, 
ktoré ponúka výborný prepis, ale nie vždy sa 
to hodí. Preto sú k dispozícii prednastavené 
odpovede, emoji alebo prepis písaných znakov 
(iba v angličtine). 

Samozrejmosťou sú aj rôzne ciferníky 
s možnosťou detailného prispôsobenia zo-
brazených informácií. Počas používania sme 
ocenili pokročilé informácie o počasí, výbornú 
integráciu kalendára, ako aj možnosť využitia 
navigácie priamo v AW. Zobraziť si môžete 
mapu alebo základné pokyny. AW ponúkajú aj 
slušnú podporu aplikácií tretích strán, vďaka 
čomu sme mohli hodinky používať ako sa-
mostatné zariadenie. Za zmienku stojí tvorba 
pripomienok, poznámky Google Keep, ovládanie 
zariadení v domácnosti, cestovateľská apliká-
cia Tripit a AirBnB, StoCard, email, prekladač, 
IFTTT, Philips HUE a rôzne iné. 

AW využijete aj ako vzdialenú spúšť fotoaparátu 
v iPhone so živým náhľadom, vyhľadáte s nimi 
iPhone, ale aj priateľov, ktorí vám to umožnia. 
Ak to bude potrebné, tak môžete aj uskutočňo-
vať alebo prijímať telefonické hovory – v aktív-
nom spojení s iPhonom. Dôležitou funkciou je 
hudba, ktorú môžete cez hodinky ovládať, ale 
aj prehrávať v off -line režime. Stačí si do nich 
stiahnuť hudbu z Apple Music, pripojiť Blueto-
oth slúchadlá a počúvať. Ak vlastníte MacBook, 

tak zabudnite na prihlasovanie pomocou hesla. 
V nastaveniach zadajte odomknúť pomocou 
AW a keď budú v blízkosti, tak sa MacBook 
odomkne.   

Hodinky sú aj vaším osobným trénerom, kto-
rý neustále sleduje vašu aktivitu. Ak ste málo 
aktívni, tak vás vyzvú, aby ste to napravili. AW 
počítajú kroky, kalórie, vzdialenosť, poschodia 
a sledujú státie, sedenie a vyzývajú vás na 
pravidelné dýchacie cvičenia. Taktiež neustále 
sledujú tepovú frekvenciu a vytvárajú podrobné 
grafy zo všetkých nameraných hodnôt, ktoré 
nájdete v aplikácii zdravie v pripojenom iPhone. 
Chválime presnosť nameraných hodnôt, rôzne 
výzvy, ako aj pokročilé rozpoznávanie špor-
tových aktivít, ktoré sú v tejto verzii rozšírené 
o novinky a ich funkčnosť je zdokonalená.

Nevýhodou je absencia aplikácie na sledo-
vanie spánku. S monitorovaním spánku súvisí 
aj druhá nevýhoda – výdrž batérie. V Apple si 
myslia, že počas noci AW nabíjame. Výdrž ba-
térie je počas bežnej prevádzky 16 až 20 hodín. 
Ak ich používame aj v noci, tak je to menej ako 
14 hodín a nabíjať musíme počas dňa. Počas 
náročnejšej fyzickej aktivity so záznamom tra-
sy pomocou GPS sa dostávame na výdrž menej 
ako 10 hodín. Malým ospravedlnením je iba 
nabíjanie, ktoré trvá v priemere iba 1 hodinu.  
Zapožičal: Alza.sk 

DÔLEŽITOU FUNKCIOU HODINIEK JE 
UPOZORNENIE NA PRÍLIŠ VYSOKÚ ALEBO 
NÍZKU TEPOVÚ FREKVENCIU, ČO UŽ 
ZACHRÁNILO NIEKOĽKO ŽIVOTOV. NOVINKOU 
JE AJ DETEKCIA PÁDU S AUTOMATICKÝM 
NÚDZOVÝM VOLANÍM.

Hodinky sú aj vaším osobným trénerom, kto-

pravidelné dýchacie cvičenia. Taktiež neustále 
sledujú tepovú frekvenciu a vytvárajú podrobné 

 v pripojenom iPhone. 

Vychádza na DVD a Blu-ray
Spider-Man: 
Paralelné 
svety

DVD a Blu-ray zakúpite vo vašich 
obľúbených elektropredajniach, 
obchodných domoch alebo e-shopoch. 

Rubriku pripravujeme v spolupráci s 

Holmes & 
Watson

Vdovy Mladý 
gangster

Kreatívne duo Phil Lord a Chris 
Miller (LEGO Movie, 21 Jump 
Street) ukáže Spider-Mana v no-
vom svetle, s použitím jedinečnej 
technológie animácie. Nosiť 
modro-červenú masku nikdy 
nebolo nebezpečnejšie! Po tom, čo 
tínedžera Milesa Moralesa pohryz-
ne rádioaktívny pavúk, musí sa 
naučiť, ako sa stať Spider-Manom. 
Pomôže mu v tom Peter Parker 
a ďalší pavúčí hrdinovia, ktorých 
diabolský Kingpin preniesol z iných 
dimenzií. Podarí sa im Kingpina 
zastaviť skôr, než Brooklyn zhltne 
čierna diera?

Geniálny detektív síce problémy 
rieši, no najmä vyrába, a tak je 
šťastím v nešťastí, že osud sveta 
je práve v jeho rukách. Sherlock 
totiž musí zachrániť britskú 
kráľovnú skôr, ako ju zabije jeho 
úhlavný nepriateľ Moriarty - alebo 
nedopatrením on sám.

Keď mal Rick 14 rokov, FBI ho 
naverbovala, aby sa stal ich tajným 
informátorom. Tínedžer pomohol 
dostať do väzenia niekoľko zločin-
cov, dílerov či skorumpovaných po-
licajtov, no zakrátko sa sám ocitol 
za mrežami. Za držanie kokaínu 
dostal mladý Rick doživotie, čo 
dodnes vzbudzuje podozrenie, či 
sa skrátka len nestal nepohodl-
ným... V príbehu podľa skutočnej 
udalosti sa predstaví Matthew 
McConaughey a Richie Merritt.

D V DB L U - R A Y

1 1 , 9 9  €1 8 , 9 9  €
B l u - r a y  U H D

3 3 , 9 9  €

D V D

1 1 , 9 9  €

D V D

1 1 , 9 9  €

D V DB L U - R A Y

9 , 9 9  €1 8 , 9 9  €

Dnešné Chicago, mesto špinavé 
brutálnymi zločinmi a prerastené 
korupciou. Štyria ozbrojení zločinci 
sú políciou nemilosrdne odstránení 
pri pokuse o lúpež veľkého balíka 
peňazí. Skoro nič po nich nezosta-
ne, len ich vdovy, ktorým zanechajú 
hrozivé dlhy u veľa nepríjemných 
veriteľov. A práve tieto dlhy, zlosť 
a smútok spoja dohromady náhle 
osamelé ženy. Pochopia, že keď 
potiahnu za jeden povraz, dokážu 
všetko. 
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GoPro 
Hero 7 
Black
Dokonalá akčná 
kamera 

V

Aktuálna vlajková loď americkej spoločnosti GoPro sa 
dizajnom od svojich predchodcov takmer vôbec nelíši, ale 
inovácie ponúka skutočne zaujímavé. Stále je to stará dobrá 
„gopročka“ a stále je to tá najlepšia akčná kamera, ktorú na 
aktuálnom trhu s týmito zariadeniami nájdete. Pravdou ale 
zostáva, že nie každý ju potrebuje a využije. Treba si však 
dávať pozor, ak raz na vlastné oči uvidíte, ako táto kamera 
stabilizuje video a aké výstupy z nej lezú, tak ju jednoducho 
budete chcieť. 

tejto recenzii sa nebudeme zame-
riavať na celok, ale zameriame sa na 
podstatné novinky a ich funkčnosť. 

Ak vás zaujíma pohľad z nadhľadu, pozrite si na 
našom webe recenziu GoPro Hero 5/6 Black. 
Podstatné vlastnosti, funkcie a nastavenia zo-
stali totiž pre GoPro Hero 7 zachované. Novinka 
má s predchodcom spoločnú aj čipovú zostavu 
vlastnej výroby – GP1, ktorej sekundujú 2 GB 
operačnej pamäte RAM. Zachované zostali aj 
ovládacie prvky, rozloženie slotov, dva displeje 
(hlavný dotykový + predný stavový) a odolnosť 
voči prachu a vode bez puzdra do 10 m.

Novinky v praxi 
Jednou z najpodstatnejších noviniek je nová 
softvérová stabilizácia – HyperSmooth. Tú 
je možné využiť vo formáte 4 : 3 do max. 
rozlíšenia 4K/25 alebo 30 fps. V prípade 16 : 9 
je použiteľná v max. rozlíšení 4K/60fps. Ihneď 
na začiatku testu sme stabilizáciu preverili – 
z redakcie sme namiesto výťahu išli dolu alebo 
skôr bežali po schodoch, pričom sme nahrá-
vali video. Keď sme si video prehrali, tak sme 
pochopili, kam sa stabilizácia posunula. Je to 
extrém! Takto stabilizované video poznáme zo 

RECENZIA 
GOPRO HERO 6 
BLACK

RECENZIA 
GOPRO HERO 5 
BLACK 

stabilizátora, nie z akčnej kamery! A takto to 
funguje takmer za každých podmienok. Nová 
stabilizácia je perfektná. Malou nevýhodou je 
čiastočné orezanie obrazu, ktorý však stále 
zostáva dostatočne široký. Samozrejmosťou 
je zachovanie aj bežnej softvérovej stabilizácie 
(EIS), ktorá funguje tiež veľmi dobre a je použi-
teľná s prevažnou väčšinou videorežimov, vrá-
tane 4K/60fps (dátový tok takmer 80 Mbps). 

GoPro 7 Hero Black ponúka široké spek-
trum video režimov, vrátane stabilizovaného 
spomaleného videa, čo je vo výsledku poznať. 
Spomalené video je možné nahrávať vo Full HD 
rozlíšení s 240 fps (8-násobné spomalenie). 
Dobrým krokom vpred je možnosť nahráva-
nia videa a snímania fotografií v portrétnom 
režime, teda na výšku, čo ocenia najmä 
používatelia, ktorí zdieľajú médiá z kamery na 
sociálne siete. Okrem toho je možné vytvárať 
aj videosekvencie v 15- alebo 30-sekundo-
vých intervaloch s presným vymedzením, 
čo je výhodou v prípade Instagramu. Ďalšou 
praktickou inováciou je časovač, ktorý doteraz 
v GoPro kamerách chýbal, ale aj možnosť 
jednoduchého približovania obrazu. V prípade 
videa sme ocenili aj fungujúcu redukciu šumu 
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a tri integrované mikrofóny s vylepšeným 
záznamom zvuku, vďaka čomu je video z tejto 
kamery dobre použiteľné aj bez prídavného 
mikrofónu – napr. na vlogy, reportážne video 
a pod. S adaptérom je možné k tejto kamere 
pripojiť aj externý mikrofón.

Okrem HyperSmooth stabilizácie nás zaujala 
aj novinka v podobe pohyblivého časozber-
ného videa – TimeWarp. Takéto video môže 
byť zaznamenávané v najvyššom 4K rozlíšení 
s aktívnou stabilizáciou obrazu! V nastaveniach 
si môžete zmeniť rýchlosť videa – od 2- po 
30-násobné zrýchlenie. V praxi to znamená, 
že v prípade 10-násobného zrýchlenia bude 
mať 5- minútové TimeWarp video 30 sekúnd. 
Pohyblivé časozberné video zaujme najmä 
na sociálnych sieťach viac ako bežné video, 
pričom za krátky čas ukážete divákovi veľa 
obsahu a ak ste kreatívni, tak dokážete vytvoriť 
exkluzívne zábery. 

GoPro Hero 7 Black má 12 Mpx snímač 
a v rovnakom rozlíšení sú vytvárané aj foto-
grafi e (RAW/JPEG). Novinkou je podpora HDR, 
čo fotografi ám dodáva badateľný dynamický 

PODSTATA AKČNEJ KAMERY 
ZOSTALA ZACHOVANÁ. Z POHĽADU 
AKTUÁLNYCH INOVÁCIÍ SME 
STRAŠNE ZVEDAVÍ, ČO PRINESIE 
ĎALŠIA GENERÁCIA

NIE JE TO IBA 
O VIDEU, ALE 
AJ O FOTO-
GRAFIÁCH, KTORÉ 
VIE SEDMIČKA 
ZACHYTIŤ VEĽMI 
PEKNE, PRIČOM 
NECHÝBAJÚ ANI 
DETAILY.

rozsah a vyzerajú naozaj lepšie. Snímanie 
HDR fotografi í trvá o pár sekúnd dlhšie, ale 
výsledok stojí za to. Vybrať si môžete z režimov 
– HDR auto, teda SuperPhoto s automatickým 
prispôsobením obrazu a HDR on/off . V ponuke 
nechýba ani nočný režim a intervalové sníma-
nie fotografi í. 

Podstatnou novinkou je aj funkcia živého 
vysielania videa na sociálne siete, čo doteraz 
GoPro kamerám chýbalo. Táto funkcia je v dobe 
sociálnych sietí nutná a mnohým používateľom 
a médiám to uľahčilo prácu. Živé vysielanie sa 
dá uskutočniť iba prostredníctvom apliká-
cie GoPro (pre iOS a Android zdarma), ktorá 
zostala až na túto novinku nezmenená, pričom 
ponúka dobrú stabilitu a možnosť nastavenia 
všetkých parametrov. Konektivita zostala tiež 
zachovaná – základom je USB-C a microHDMI 
konektor a slot pre microSD kartu. Bezdrô-
tovú konektivitu zastupuje Bluetooth, Wi-Fi 
a nechýba ani GPS modul, vďaka čomu vidíte 
v postprodukcii videa rýchlosť a polohu.

Na záver nevynecháme ani vymeniteľnú 
batériu, ktorá má kapacitu 1220 mAh a prie-
mernú výdrž na nabitie – 3 hodiny natáčania 
Full HD videa. Výdrž je však veľmi individuál-
na, pričom veľa ovplyvní zvolený režim, ale aj 
poveternostné podmienky, hlavne teplota. Ak to 
myslíte s natáčaním vážne alebo sa chystáte 
na dlhšiu dobu mimo dostupnosť elektrickej 
siete, tak odporúčame dokúpiť náhradné ba-
térie. Výhodou je aj možnosť nabíjania kamery 
pomocou powerbanky.
ZAPOŽIČAL: ALZA.SK

 Verdikt
Akčná kamera GoPro Hero 7 Black 
nás počas testu ohúrila a pre-
svedčila, že jej konkurencia je stá-
le o dva kroky pozadu. Inovovaná 
stabilizácia pracuje excelentne, 
čo je poznať na každom video 
výstupe. Aj náročné športy dokáže 
táto kamera zachytiť v takmer 
úplnej plynulosti. Ocenili sme aj 
časozberné TimeWarp video, ktoré 
vám ukáže novú dimenziu krea-
tivity. Všetky inovácie v tejto ge-
nerácii dávajú zmysel a sú reálne 
použiteľné v každodennej praxi, čo 
nie je vždy pravidlom. Zachovaný 
zostal aj stabilný základ a intuitív-
ne prostredie.

C E N A 3 2 5  E U R

TIP
Technologická 

výbava
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Lenovo Tab P10 je tablet, ktorý sa 
uchádza o titul kráľa Android tabletov 
v cene 300 eur. V tejto kategórii má 
jedného výrazného konkurenta a tým 
je Huawei MediaPad M5 lite – písali 
sme o ňom v predchádzajúcom vydaní 
magazínu TOUCHIT.

Hard

Výdržou batérie poteší
Lenovo Tab P10 obsahuje 4 reproduktory, 
kvalita výsledného zvuku by mohla byť o niečo 
lepšia – zvukový prejav by mohol byť bohat-
ší a hlbší. Chválime však 7000 mAh batériu 
a výdrž na úrovni 13 hodín. Tablet je ideálny 
na používanie viacerými ľuďmi, každý z nich si 
môže vytvoriť svoj vlastný profi l. K dispozícii je 
tiež detský režim, ten obsahuje prispôsobené 
rozhranie a tiež aj automaticky aktivovaný fi lter 
modrého svetla. Tablet obsahuje predinštalo-
vané FM rádio, čo môže oceniť určitá skupina 
používateľov. Predinštalovaný je tiež Netfl ix, 
tablet však nepodporuje prehrávanie obsahu 
v HD kvalite v tejto službe. Je to škoda.

Nakoľko sme mali v dobe testovania modelu 
Lenovo Tab P10 k dispozícii aj tablet od Hu-
awei, obe zariadenia sme postavili voči sebe. 
Kvalita displeja je porovnateľná, Lenovo Tab 
P10 má prednastavené trochu studenšie farby. 
Takisto má Tab P10 vyšší maximálny jas, čo sa 
zíde počas cestovania. Huawei však ponúka 
o trošku vyššiu vizuálnu kvalitu pri sledovaní 
videa a Netfl ix si pozriete aj v HD. MediaPad M5 
lite má taktiež lepšiu reprodukciu zvuku, rozdiel 
je zreteľný. Výkon procesorov oboch tabletov je 
porovnateľný, z hľadiska veľkosti pamäte RAM 
a úložiska je na tom lepšie model od Lenova. 
Huawei ponúka v balení aj dotykové pero. Menší 
rozdiel si všimnete aj z hľadiska dizajnu. Leno-
vo má chrbát zo skla, Huawei MediaPad ponúka 
kovovú zadnú stranu. 
Zapožičal: Lenovo        Verdikt

Lenovo Tab P10 je tablet, ktorý ponúka rozum-
nú výbavu vzhľadom na cenu. Pokiaľ zvažujete 
kúpu nového Android tabletu v cene 300 eur, 
Tab P10 je spoločne s Huawei MediaPad M5 lite 
hlavným favoritom.

zariadenia majú podobné parametre 
a cenu, ktorá je na úrovni 300 - 310 
eur pre Wi-Fi verziu a 330 eur pre LTE 

verziu. Tieto tablety takisto odporúčame, pokiaľ 
máte k dispozícii 300-eurový rozpočet a hľadáte 
nejakú novinku. Nič lepšie aktuálne na trhu s An-
droid tabletmi v tejto cene nenájdete. Jedinou 
alternatívou je iPad 2018, resp. jeho verzia na 
rok 2019, ktorá bude čoskoro v predaji.

Lenovo Tab P10 ponúka 10,1-palcový IPS 
displej s rozlíšením 1920 x 1200 pixelov a po-
merom strán 16 : 10. Chválime maximálny jas 
a pekné pozorovacie uhly. Biela je jasne biela, 
nerovnomernosť podsvietenia alebo iné nedo-
statky sme nezaznamenali. Maximálny jas, kto-
rý si môžete nastaviť manuálne, je 522 cd/m2. 
Rámik okolo displeja obsahuje LED diódu a tiež 
aj snímač odtlačkov prstov, ktorý je umiestnený 
v rámiku pod displejom v režime na šírku.

Tablet poháňa procesor Snapdragon 450, 
ponúka 4 GB RAM a 64 GB úložisko. Takáto 
výbava bohato postačuje na pohodlné a svižné 
používanie, avšak výkon samotného proceso-
ra neohúri. V segmente Android tabletov ide 
v tejto cene viac-menej o štandard, avšak iPad, 
ktorý je iba o trochu drahší, ponúka výrazne 
vyšší výkon procesora a aj grafi ckého čipu. Po-
kiaľ chcete tablet na hranie grafi cky náročných 
hier a chcete čo najlepšiu kvalitu, v segmente 
okolo 300 eur tak odporúčame iPad. Ak na tab-
lete chcete sledovať videá a surfovať po webe 
či používať sociálne siete a zabaviť sa pri hrách 
bez ohľadu na kvalitu grafi ky, výborne poslúži aj 
novinka od Lenova.

LENOVO TAB P10 PONÚKA ROZUMNÝ 
POMER VÝBAVA/CENA

OBE

kovovú zadnú stranu. 
Zapožičal:

LENOVO TAB P10 PONÚKA ROZUMNÝ 
POMER VÝBAVA/CENA

  Parametre a  hodnoty  testovaného tabletu 

Model tabletu Lenovo Tab P10

Operačný systém Android 8.1, aktualizácie 5. 
11. 2018

Pamäť RAM / ROM / iná [GB] 4 / 64

Procesor Snapdragon 450, 8 jadier, až 
1,8 GHz

Displej, počet farieb LCD, 16 miliónov

Displej - veľkosť [palcov] / 
rozlíšenie [bodov] 10,1 / 1920 x 1200, 16 : 10

Slot na pamäťovú / SIM kartu microSDXC do 256 GB / nie

Bluetooth, Wi-Fi, USB, GPS, NFC 4.2, ABGNac, USB-C, áno, nie

Fotoaparáty 8 Mpx zadný, 5 Mpx predný

Vymeniteľná batéria 
a vlastnosti nie, 7000 mAh

Rozmery [mm] / hmotnosť 
[gramov] 242 x 167 x 7 / 440

Benchmarky

AnTuTu Benchmark - Total score 71,421

PCMark for Android - 
Performance / Výdrž 4 461 / 13:08

3DMark Sling Shot Extreme 
- Total 441

Graphic / Physics 363 / 1 765

A1 SD Bench - RAM 4,475

Úložisko čítanie / zápis 210 / 205

- Zvukový prejav by mohol byť lepší
- Netfl ix iba v SD kvalite
- Slabší grafi cký výkon procesora

+ Vysoký maximálny jas displeja
+ Veľkosť pamäte RAM a úložiska
+ Dobrá výdrž batérie
+ Detský režim

Lenovo
Tab P10

T E S T

ROMAN KADLEC
c e n a 3 1 1  E U R

Lenovo Tab P10
Android tablet za dobrú cenu
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ROMAN KADLEC

Fitbit Coach
Fitbit Coach je aplikácia známeho výrobcu 
fi tness náramkov a hodiniek. K dispozícii je 
zadarmo, ponúka však voliteľné platené člen-
stvo. V bezplatnej verzii máte k dispozícii jedno 
krátke cvičenie týždenne. Prémiová verzia vám 
sprístupní všetky tréningové programy a tiež aj 
vonkajšie cvičenia. Aplikáciu môžete využívať 
bez ohľadu na to, či máte nejaké zariadenie od 
Fitbitu alebo nie. Pokiaľ používate náramok či 
hodinky Fitbit, pridaná hodnota spočíva iba v 
tom, že sa z aplikácie Fitbit Coach automaticky 
zaznamenajú údaje o vašom cvičení do vášho 
Fitbit profi lu. Pokiaľ máte iný fi tness náramok, 
pred cvičením si na ňom aktivujete režim cvi-
čenia a vo výsledku získate to isté.

Na Fitbit Coach oceňujeme, že sa sna-
ží prispôsobovať náročnosť cvikov vašim 
schopnostiam. Pri prvom spustení vás nechá 
odcvičiť sériu cvikov a na základe vašej spätnej 
väzby vás zaradí do jednotlivých úrovní pre 
ruky, nohy, chrbát, kardio atď. Aplikácia bude 
následne generovať ďalšie série s prihliadnutím 
na vašu úroveň, pričom sa vždy po skončení 
spýta na náročnosť niektorých cvikov. Takýmto 
spôsobom následne prispôsobuje ďalšie série a 
postupom času začne zaraďovať aj ťažšie cviky.

Na cvičenie pomocou Fitbit Coach nebudete 
potrebovať žiadne činky ani stroje. Cviky sú 
navrhnuté tak, aby ste cvičili s vlastnou váhou 
a jediné, čo budete potrebovať je stolička alebo 
lavička na precvičenie tricepsov. Fitbit Coach 
takisto obsahuje detailné videá, ktoré vám 
jasne ukážu, čo a ako máte cvičiť. K dispozícii 
je tiež anglický komentár s praktickými tipmi 
pre jednotlivé cviky.

Jar je opäť tu a leto už klope na dvere. 
Pre mnohých je to ideálny dôvod 
na oprášenie svojich novoročných 
predsavzatí. Pokiaľ chcete cvičiť aj 
vy a neviete, ako začať, pomôcť vám 
môžu mobilné aplikácie. Mnohé z nich 
sú navrhnuté tak, aby ste mohli cvičiť 
doma alebo kdekoľvek, stačí mať iba 
chvíľu čas.

Mobilné aplikácie,
ktoré vás dostanú do formy

Aplikácia ponúka 4 tréningové programy. 
V bezplatnej verzii máte k dispozícii úvodný 
program, ktorý vás má rozhýbať. Platené 
členstvo obsahuje aj programy, ktoré sú 
zamerané na chudnutie či získanie svalov. 
Samozrejme, ich účinnosť závisí najmä od 
toho, ako zodpovedne budete k cvičeniu 
pristupovať. K dispozícii sú tiež samostatné 
cvičenia na vonkajšie prechádzky a behy, 
cvičenie na schodoch a bežiacich strojoch.

Aplikáciu Fitbit Coach odporúčame. Oplatí 
sa ju vyskúšať aj v bezplatnej verzii. Jej plný 
potenciál odomknete až v prípade prémiové-
ho členstva, ktoré stojí 40 eur na rok.

Nike Training Club  
Nike Training Club funguje na podobnom 
princípe ako Fitbit Coach. Má však jednu veľkú 
výhodu a tou je fakt, že je kompletne zadarmo. 
Ak teda chcete vyskúšať kvalitne spracovanú 
fi tness aplikáciu, za ktorú nemusíte platiť ani 
jedno euro, toto je tá správna voľba. Ponúka 
totiž bezkonkurenčný pomer cena/výkon.

Aplikácia ponúka súbory cvikov, vyhľadáva-
nie a tiež aj plány. Tie sú rozvrhnuté na 4 až 8 
týždňov a sú určené používateľom bez ohľadu 
na to, ako často cvičia. Pri jednotlivých cvikoch 
je takisto uvedená aj náročnosť cvičenia.

Výhodou Nike Training Club je, že v rámci 
prípravy vášho cvičebného plánu si mô-
žete zadefi novať aj vybavenie na cvičenie, 
ktoré máte k dispozícii – či už sú to činky, 
švihadlo, kettlebell alebo hrazda. Takisto si 
môžete zvoliť, že nechcete používať žiadne 
takéto zariadenia. Rovnako si môžete určiť, 
ako často chcete cvičiť a či má byť súčasťou 
vášho plánu aj občasné behanie.

Podobne ako Fitbit Coach, aj Nike Trai-
ning Club obsahuje videá, ktoré prezentujú 
jednotlivé cviky a občasné komentáre vášho 
virtuálneho trénera. Na rozdiel od Fitbit Coach 
však musíte aplikácii potvrdiť skončenie 
každého cviku v rámci danej série. Je to menej 
pohodlné, ocenia to však používatelia, ktorí 

Aplikácia ponúka 4 tréningové programy. 

TIP
Pomer

cena/výkon
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nestíhajú držať optimálne 
tempo alebo sú príliš rýchli.

Aplikácia od Nike umož-
ňuje aj priamu integráciu 
so službou Google Fit a 
obsahuje informácie o 
okolitých udalostiach. 
Škoda, že Bratislava ani 
Viedeň sa v zozname miest 
nenachádzajú. K dispozícii 
je tiež možnosť uložiť si 
cvičenie medzi obľúbené a 
Nike Training Club poteší aj 
veľkou knižnicou rôznych 
cvikov s dĺžkou trvania od 
5 minút do 45 minút. V 
ponuke nechýba ani joga.

Freeletics
Aplikácia Freeletics tiež patrí medzi známe a 
obľúbené fi tness aplikácie. Túto aplikáciu však 
odporúčame vyskúšať až vtedy, keď zistíte, že 
vám nevyhovuje ani Fitbit Coach ani Nike Tra-
ining Club. Dôvod je ten, že Freeletics ponúka 
v bezplatnej verzii značne obmedzené funkcie. 
Bez platenia nedostanete ani jeden tréningový 
plán, môžete si iba pozerať konkrétne sety cvi-
kov a tie cvičiť. Niekomu to bude stačiť, mnohí 
začiatočníci by však pravdepodobne ocenili, 
keby im aplikácia vytvorila aj nejaký plán a 
pripomínala, že treba cvičiť. Freeletics takéto 
funkcie ponúka iba v platenej verzii.  

Z funkcií, ktoré sú zadarmo, dávame do 
pozornosti aj hľadanie okolitých miest, ktoré sú 
vhodné na trénovanie. Aplikácia nám našla pár 
miest aj v Bratislave a táto funkcia môže byť 
užitočná pre cestovateľov, ktorí radi cvičia na 
služobnej ceste či dovolenke.

Fitify – Cvičenie na chud-
nutie a rast svalov!
Aplikáciu Fitify – Cvičenie na 
chudnutie a rast svalov! sme do 
nášho zoznamu zakomponovali 
aj z toho dôvodu, že je dostupná 
v českom jazyku. To môže byť pre 
niektorých používateľov veľká 
výhoda – ostatné aplikácie totiž s 
vami komunikujú po anglicky.

Cvičenie na chudnutie a rast 
svalov! si však zaslúži pozornosť 
nielen kvôli tomu, že odbúrava 
jazykovú bariéru. Aplikácia má 
krásny dizajn a obsahuje viac ako 
850 rôznych cvičení. Pri prvom 
spustení zadáte základné údaje, na 
ich základe vám aplikácia vytvorí 
cvičebný plán. V rámci plánu si 
môžete vybrať tréningy, ktoré sú 
dostupné aj zadarmo. Niektoré tré-
ningy vyžadujú prémiové členstvo, 
ktoré stojí 75 eur ročne.

Podobne ako v ostatných 
aplikáciách, aj Fitify umožňuje 
prehliadať sety cvičení či jednotlivé 
cviky. Aj sety sú rozdelené na tie, 
ktoré sú dostupné zadarmo a tie, 
ktoré vyžadujú aktívne predplatné. V 

rámci cvikov si tiež môžete zadefi novať, či máte k 
dispozícii špeciálne vybavenie na cvičenie.

Fitify odporúčame aj náročnejším používa-
teľom. Pri pohľade na jednotlivé plány cvikov 
sme si všimli, že obsahujú náročnejšie cvičenia 
ako konkurenčné aplikácie. Poteší, že v ponuke 
cvičení sa nachádzajú aj relaxačné cviky. 

Gym Workout Plan for Weight 
Training
Aplikácia Gym Workout Plan for Weight 
Training je odlišná od tých, ktoré sme v 
článku spomenuli doteraz. Dôvod je ten, že je 
navrhnutá ako pomocník do posilňovne. Po-
môže vám vytvoriť tréningový plán na základe 
vašich schopností. Je vhodná aj pre úplných 
začiatočníkov, pre nich odporúča 10-týždňový 
plán s cvičením 2x do týždňa.

Gym Workout Plan for Weight Training vám 
odporučí cviky na všetky časti tela. V rámci 
tvorby plánu si však musíte sami zadefi no-
vať, s akými hmotnosťami aktuálne cvičíte. 
Nováčikovia si teda budú musieť zistiť, kde sú 
ich hranice.

Aplikácia neponúka videá, jednotlivé cviky 
však vysvetľuje vo forme anglického textu a 
obrázkov. V rámci cvičení si môžete v aplikácii 
vyplniť spätnú väzbu, ako sa vám cvičilo a či 
boli jednotlivé hmotnosti príliš ťažké alebo 
moc ľahké.

Gym Workout Plan for Weight Training je k 
dispozícii zadarmo. Obsahuje niekoľko funkcií, 
ktoré si môžete odomknúť za jednorazový po-
platok, ako je napr. časovač počas cvičenia.  

niektorých používateľov veľká 
výhoda – ostatné aplikácie totiž s 
vami komunikujú po anglicky.

Cvičenie na chudnutie a rast 
svalov! si však zaslúži pozornosť 
nielen kvôli tomu, že odbúrava 
jazykovú bariéru. Aplikácia má 
krásny dizajn a obsahuje viac ako 
850 rôznych cvičení. Pri prvom 
spustení zadáte základné údaje, na 
ich základe vám aplikácia vytvorí 
cvičebný plán. V rámci plánu si 
môžete vybrať tréningy, ktoré sú 
dostupné aj zadarmo. Niektoré tré-
ningy vyžadujú prémiové členstvo, 
ktoré stojí 75 eur ročne.

Podobne ako v ostatných 
aplikáciách, aj Fitify umožňuje 
prehliadať sety cvičení či jednotlivé 
cviky. Aj sety sú rozdelené na tie, 
ktoré sú dostupné zadarmo a tie, 
ktoré vyžadujú aktívne predplatné. V 

rámci cvikov si tiež môžete zadefi novať, či máte k 

Gym Workout Plan for Weight 

Aplikácia tiež obsahuje sekciu, ktorá je 
venovaná trénovaniu behov a už spomenuté 
jednotlivé cvičenia, resp. sety cvikov. Sety si 
môžete fi ltrovať podľa náročnosti, zamera-
nia a dĺžky. Pokiaľ máte s cvičením základné 
skúsenosti, pravdepodobne si z ponuky setov 
vyberiete. Ak však iba začínate cvičiť, vhodnej-
šou voľbou bude bezplatný plán vo Fitbit Coach 
alebo Nike Training Club s bezkonkurenčnou 
ponukou zadarmo.

Spracovanie cvikov je tradičné, video vám 
zobrazuje, ako máte cvičiť. Po skončení cviku 
sa manuálne prepnete na ďalší. K dispozícii sú 
aj sety, ktoré nevyžadujú na cvičenie žiadne 
vybavenie.

Osobného trénera v aplikácii Freeletics sme 
netestovali. Jeho ročné predplatné však stojí 
80 eur, resp. 120 eur v prípade, že chcete 
dostávať tipy ohľadom zdravej výživy.
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Bezpečné internetové 
prehliadače

Internetom bez omrviniek

Internet ako pomerne verejná vec nie je niečo, čo má 
od súkromia naozaj ďaleko. Je to klamlivý pocit, pre-
tože môžeme sedieť v zatvorenej izbe a komunikovať 
so svetom. K čomu by sme prirovnali súkromie vašej 
identity a dát na internete? Postavte sa napríklad na 
námestie plné ľudí a zakryte si dlaňami oči. Tak čo? 
Už sa cítite bezpečnejšie a máte aj viac súkromia? Tak 
presne takto funguje súkromie na internete.

eznamená to, že sa nemôžete 
chrániť alebo dopady na vás aspoň 
trochu minimalizovať. Základom je 

prestať používať Google Chrome. Ten o vás 
zozbiera všetko, čo potrebuje pre svojho „za-
mestnávateľa, teda spoločnosť Google. Nejde 
tu o kritiku prehliadača. Viackrát sa nám potvr-
dili pozitíva zberu informácií a ich prepájania. 
Vďaka tomu nám mapy od tejto firmy navrhnú, 
ako sa dostať na miesto konferencie. Nemu-
síme si pamätať adresu, stačí názov podniku 
a medzi nájdenými výrazmi sa objaví aj naša 
udalosť z kalendára. S presnou adresou, kde 
sa udalosť koná, ak sme si ju do kalendárnej 
udalosti poznačili.

Super ochrana?
Závisí to od toho, čo potrebujete. Keď si 
nainštalujete prehliadač Tor a prihlásite sa 
do Facebooku, ťažko budete viniť službu Tor, 
že vám neumožnila anonymne prispievať pod 
chúlostivé domáce či zahraničné témy.
Nastavenie ochrany vyžaduje viac stupňov 
a toho, pre koho chcete zostať anonymný. Tor 
je vhodný vtedy, keď chcete zamaskovať, kam 
sa pripájate u svojho operátora, v domácej či 
pracovnej sieti. Použitie tohto nástroja je tro-
chu silná káva a internet sa vám s ním nebude 
prehliadať ľahko. Na bežné používanie ho ne-
odporúčame. Blokuje totiž sledovacie cookies 
(čo je fajn) tiež ale aj skripty, kvôli ktorým vám 
stránky nemusia fungovať korektne. Pri použití 
s týmto prehliadačom budete musieť takmer 
neustále potvrdzovať cez nástroje CAPTCHA 
a dokazovať, že nie ste robot. Čiže na sociálne 
siete nepoužiteľné, na prezeranie rôzneho 
obsahu áno.

Väčšinou tak poslúži pri cestovaní do krajín, 
kde sloboda nie je samozrejmosť, nehovoriac 
o slobode internetu. Typicky vhodné pre ces-
tovateľov smerom na východ. Avšak v prípade, 

že nejaký príspevok publikujete pod svojím 
menom na váš osobný blog, nie ste anonym-
ný. Tor vám pomohol sa pripojiť na štátom, 
firmou, hotelom, kaviarenskou Wi-Fi blokovaný 
web a tam pridať nejaký obsah. Inak by ste sa 
pripojiť na daný web vôbec nemohli.

VPN
Náhradou za Tor je vytvoriť si VPN spojenie. Nie 
vždy vám ale bude fungovať. Niektoré hotely 
alebo kaviarne blokujú použitie protokolov na 
vytvorenie tohto bezpečného tunelu medzi 
vami a vzdialeným serverom. Niektoré letiská 
ho na svojich bezplatných Wi-Fi sieťach 
zakazujú priamo v obchodných podmienkach. 
Žiaden strach, ešte sa nám nestalo, aby sme 
sa nepripojili. VyprVPN má vlastnú technológiu 
nazvanú ako Chameleon a navonok sa nadvä-
zujúce spojenie tvári akoby nešlo o VPN. Použiť 
môžete ale aj iné VPN služby. Jednu nájdete 
v prehliadači Opera. Tí z vás, čo používate 
smartfóny od Samsungu máte možnosť vyu-
žívať bezpečnú Wi-Fi priamo vďaka nadstavbe 
od tohto výrobcu. Ďalšie VPN služby, ktoré od-
porúčame, sú napríklad NordVPN, CyberGhost, 
IPVanish VPN alebo napríklad Avast SecureLine 
priamo od výrobcu antivírusového softvéru. 

Pred výberom služby si pozriete, v ktorých 
krajinách majú servery a či neblokujú niektoré 
protokoly. Bežne sa stáva, že služby nepovoľujú 
pripojenie na P2P siete (napríklad torrent). 
Všetky z „menových“ služieb môžete nainšta-
lovať aj ako aplikáciu pre smartfón.

Rovnaký prehliadač
Zmena prehliadača je síce pekná filozofia, no 
vieme, že mnohí z vás chcú s internetom robiť 
bežne, chcú po sebe zanechávať aspoň o tro-
chu menej stôp. Tu sa Tor úplne nehodí. Nuž na 
jednej strane je pohodlie a na úplne opač-
nom konci je vaša bezpečnosť. Hneď v úvode 
tejto časti upozorňujeme na mechanizmus 
DoNotTrack. Existujú aj rozšírenia pre webové 
prehliadače. Povieme vám priamo, že je to 
skôr placebo ako účinná látka. Implementácia 
nového názvu poľa je súčasťou najnovšieho 
štandardu HTML, hoci funkcia bola v prípade 
podpory prehliadača dostupná už pred niekoľ-
kými rokmi. Touto značkou sa odoslala vzdia-
lenému serveru informácia, aby sa neodosielali 
ďalšie informácie, ktoré by nejakým spôsobom 
identifikovali daný počítač alebo prehliadač. 
Nejde o nič kritické, ale používateľ nemá pria-
mu kontrolu nad tým, či vzdialený server (web) 
rešpektuje tento príznak, ktorý ste mohli cez 
rozšírenie prehliadača zapnúť.

Google Chrome je prehliadač, ktorého sa 
mnohí nevzdáte. Prináša naozaj veľa užitoč-
ných vlastností a doplnkov. O tom niet pochýb. 
Je ale najviac kompromitujúci, čo sa týka vášho 
súkromia. Keď sa do neho ešte prihlásite, na-
servírovali ste sa Googlu na zlatom podnose. Je 
to ale pohodlné a popravde ani my inak Chrome 
nepoužívame.

Vyhľadávač
Základom je vyhľadávač. Znížte dopad na vaše 
súkromie použitím iného vyhľadávača. Nemá-

TAKTO NASTAVENÝ CHROME ASI NEBUDE 
ZNÁMKOU BEZPEČNÉHO SURFOVANIA. 
PRIZNÁVAME ALE, JE TO POHODLNÉ

SUPERBEZPEČNÝ SPÔSOB SURFOVANIA 
NA INTERNETE. CEZ TOR ALE AJ VÝRAZNE 
OBMEDZUJÚCI
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me na mysli Bing od Microsoftu, ale napríklad 
DuckDuckGo. Je to prehliadač, ktorý sa zaviazal 
zničiť zozbierané dáta z vášho hľadania 
a nezbierať ani ich neuchovávať. Na tomto si 
postavil biznis a dnes je to skutočne úspeš-
ná platforma. Netreba nič inštalovať, stačí 
navštíviť web duckduckgo.com a môžete ho 
začať používať. My sme si ho trochu prispôso-
bili graficky aj funkcionalitou a prihlásili sme sa 
do neho. A ručíme vám za to, že vám Facebook 
nebude ponúkať kúpu botasiek ďalšie dva 
mesiace odkedy ste si ich naozaj kúpili len 
preto, lebo ste ich hľadali na tomto kačacom 
vyhľadávači. Na výber odporúčame zvážiť aj 
www.startpage.com.

Internetový prehliadač
Ako alternatívu voči Chromu odporúčame 
použiť Firefox. Nakoniec veď aj Tor je založený 
na jadre od Mozilly. Nie je to ale podmienkou na 
záruku kvality.

Napríklad prehliadač Epic Privacy Browser 
(epicbrowser.com) je postavený na jadre 
Chromium. Nepreberá síce všetky možnosti 
Chromu, ale máte tu toto vykresľovacie jadro, 
ak ho z nejakého dôvodu potrebujete. Prehlia-
dač sa vyznačuje vysokou bezpečnosťou už len 
tým, že autori upravili zdrojový kód Chromium 
tak, že z neho vylúčili množstvo rizikových 
funkcií. Rizikových pre vaše súkromie, nie že by 
jadro Chromium bolo rizikovejšie ako ostatné. 
Stále je tu možnosť ukladania hesiel a au-
tomatického doplňovania a prehliadač sa dá 
nastaviť ako predvolený vo vašom systéme.

Na synchronizáciu vašich nastavení, zálo-
žiek, hesiel atď. ale zabudnite. Táto možnosť 
je z pochopiteľných dôvodov úplne vypustená. 
Používa vlastný vyhľadávací nástroj v spoluprá-
ci s vyhľadávačom Yandex. Kým Yandex ukladá 
niektoré vaše záznamy (nie toľko, čo Google), 
nadstavba Epicsearch beží cez proxy server. 
Vzdialený server, ktorý vám poskytne odozvu 
na vaše hľadania nemá možnosť získať vašu 
IP adresu. Priamo v sebe blokuje ochranu proti 
skriptom ťažiacim kryptomeny a takisto má 
podporu blokovania tlačidiel sociálnych sietí. 
Je treba ale aktivovať pripojenie prehliadača 
na proxy server cez tlačidlo na paneli nástro-

jov. V opačnom prípade sa pripojenie na proxy 
týka iba vyhľadávača. Štandardne blokuje tzv. 
tracking cookies a skripty, ktoré slúžia na vašu 
identifikáciu. To potom využívajú rôzne weby 
naprieč internetom.

Ďalší silný kaliber je prehliadač Pale Moon 
(www.palemoon.org), ten je ale postavený na 
jadre od Mozilly. Po zapnutí sa bude nápadne 
podobať na Firefox, no má vlastnú tému roz-
hrania. Podstatná je ale aj vlastná identifikácia. 
Prehliadač sa nebude identifikovať ako Firefox, 
hoci používa jeho technológie a zdrojové kódy. 
Zároveň neodporúčame inštalovať rozšírenia, 
aké máte použité vo Firefoxe. Pri nich nemáte 
záruku bezpečnosti a dát, ktoré zbierajú. Čiže 
na pohľad „orezaný“ prehliadač viete opä-
tovne vyzbrojiť doplnkami. Vaším cieľom ale 
pravdepodobne nebude vytvorenie pôvodného 
prehliadača od Mozilly. Štandardne má prehlia-
dač nastavené vyhľadávanie DuckDuckGo, no 
viete ho upraviť podľa seba. Aj napriek tomu, 
z akého browsera Pale Moon vychádza, môžete 
mať zároveň spustený aj Firefox. To platí pre 
všetky prehliadače uvedené v tomto článku. 
Nezdieľajú žiadne systémové ani aplikačné 
prostriedky, logicky.

Prehliadač na steroidoch
Pre tých z vás, čo chcú zostať na svojom tra-
dičnom prehliadači, podľa štatistík to bude 
zväčša Chrome, máme pár tipov. Nainštalujte 
si doplnky, ktoré zvýšia vaše súkromie na 
internete, hlavne pred sledovacími cookies 
a skriptami, ktoré vás (ako počítač a brow-
ser) dokážu identifikovať. Začať môžete 
doplnkom Disconnect, ktorý je pre Firefox, 
Chrome aj Internet Explorer a Safari. Na 
každom webe, ktorý sa na jeho karte načíta 
budete vidieť, čo všetko by o vás chcel cez 
vložené odkazy na JavaScripty zistiť. Máte 
tak možnosť selektívneho blokovania. Je to 
veľmi dobrá vec na niektoré weby, zároveň si 
týmto neznížite funkčnosť Facebooku, ktorý 

EPIC PRIVACY BROWSER S AKTIVOVANÝM 
PROXY SPOJENÍM

PALE MOON UŽ V SAMOTNOM JADRE OB-
SAHUJE FUNKCIE, KTORÉ CHRÁNIA VAŠE 
SÚKROMIE PRED SLEDOVANÍM

DOPLNOK DISCONNECT NA ZISTENIE, KOĽKO 
TOHO O VÁS CHCÚ JEDNOTLIVÉ WEBY ZISTIŤ

budete chcieť používať asi v bežnom neblo-
kovanom stave.

Pre Firefox je tu doplnok NoScript Security 
Suite, ktorý zabráni webom spúšťať skripty 
na vašu identifikáciu. S týmto doplnkom sa dá 
eliminovať spustenie škodlivých alebo podvrh-
nutých skriptov a obmedziť útoky nazvané ako 
XSS (Cross Cite Scripting).

Adaware Ad Block zase blokuje nielen sle-
dovacie skripty, ale aj reklamu. Máte možnosť 
nastavenia zoznamu webov, na ktoré sa bloko-
vanie nebude uplatňovať.

   Verdikt
Vzdať sa istého pohodlia nebude úplne jednodu-
ché. Jedným z prvých krokov môže byť zmena 
vyhľadávača. Už to bude predstavovať významný 
krok v tom, koľko vecí o sebe prezrádzate Googlu 
alebo iným „tradičným“ vyhľadávačom. Následne 
odporúčame použiť niektoré doplnky do pre-
hliadača, ktorými dokážete nastaviť blokovanie 
prvkov sociálnych sietí a iných identifikátorov.

Alternatívou je mať dva prehliadače. Jeden 
bežný, keď musíte za cenu pohodlia oželieť súk-
romie, ale potrebujete pracovať, ako ste zvyknutí. 
Druhý poslúži, keď si budete chcieť vyskúšať, aké 
je to surfovať na internete bez toho, aby ste po 
sebe všade zanechávali drobky pre analytické, 
štatistické a reklamné servery. 
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Deep learning a neurónové siete
Vedeli ste, že nebyť pripojený k internetu je 
pre vás rizikovejšie? Antivírusy založené na 
cloudových technológiách, akým je aj Endpoint 
Protection, používajú databázu vzoriek a zna-
lostí serverov výrobcu. Na základe komunikácie 
s nimi bude poznať hrozbu, ktorá ešte nebola 
priamo zanesená do antivírusovej databázy. To 
je budúcnosť, ktorá skôr či neskôr čaká všetky 
antivírusy. Teda za predpokladu, že majú obstáť 
v konkurenčnom boji s vírusmi a inými škodlivý-
mi kódmi. Sophos analyzuje každý deň 400 000 
nových malvérových vzoriek.

Vzhľadom na objem dát je nutné, aby tento 
proces kontrolovali stroje. Skúmanie podozri-
vých kódov je založené na neurónových sieťach. 

Tie sa učia a na základe svojich skúseností z mi-
nulých analýz, kategorizujú nové časti kódu. 

Technológiu, ktorú sme vám predstavili, 
výrobca nazýva Intercept X. Špecializuje sa na 
tzv. Zero-Day hrozby a minimalizovanie hlásení 
falošných poplachov. To znamená, že používa-
teľ by v ideálnom prípade nemal dostávať hlá-
senia o riziku, ak je daný kód bezpečný, no na 
prvý pohľad sa nespráva štandardne. Druhým 
prípadom je, keď má nejaký program malé 
rozšírenie a nebol bezpečnostnou analýzou 
antivírusovej firmy označený ako neškodný.

Inštalácia antivírusu na pevný disk nevyža-
duje neobvykle veľa miesta. V rámci technoló-
gie Deep Learning tu je potreba na analytické 
dáta rádovo desiatky megabajtov navyše.

Ochrana vašich súborov
Najnovšie technológie si vyžadujú vyšší 
počítačový výkon. Netreba sa obávať toho, že 
si výrazne spomalíte počítač. Faktom ale je, 
že prvé dni sa bude antivírusový systém učiť 
a analyzovať vaše súbory. Nevykonáva duplicit-
né kontroly a manažment toho, čo bude kon-
trolovať pri ďalšom použití alebo spustení je na 
systéme. Jednotlivé komponenty sa nastavujú 
cez rozhranie nazvané Sophos Central. To je 
rozhranie pre administrátorov. Vlastne samot-
ný používateľ nemá ani možnosť do nastavení 
programu zasahovať. Aj to je dôvod, prečo jeho 
rozhranie vyzerá skutočne veľmi jednoducho. 

možnosti. Je teda vidieť, či je pre daný počítač 
zapnutá kontrola bezpečného surfovania 
alebo napríklad ochrana proti útokom zo siete. 
Na dočasné deaktivovanie je tu voľba, ktorá 
umožňuje na štyri hodiny prepísať nastavenia 
z centrálnej správy. Teda tie nastavenia, ktoré 
pre všetky licencie Endpoint Protection určil 
správca v Sophos Central. Zmena nastavení je 
otázka sekúnd. V prípade, že aktivujete nejakú 
ochranu alebo zmeníte nastavenia, akým spô-
sobom funguje, zmeny sa prejavia o sekundu 
- dve. Po aplikácii mnohých zmien sa zobrazí 
informačné hlásenie vo Windows.

Centrála je spravodajským kanálom toho, čo 
sa deje na počítačoch chránených softvérom 
Sophos Endpoint Protection. Je tu vidieť každý 
počítač aj s popisom hrozieb, ktoré na ňom 
boli zachytené. Tiež napríklad aj pravidelné 
kontroly, útoky z webu, cez sieť, zablokovanie 
exploitu atď. Tiež je tu vidno aj kedy bol počítač 
naposledy on-line.

Na diaľku sa dá spúšťať aj kontrola sys-
tému alebo vynucovať aktualizácie, napriek 
tomu, že sa o ne program stará automaticky. 
Ochrana pred zneužitím programov je priamou 
súčasťou rezidentnej ochrany. Nie každý 
aktualizuje programy v systéme tak, ako by 
mal. Ochrana pred tzv. exploitmi sa netýka 
len operačného systému, ale často bežných 
kancelárskych programov. Napríklad programu 
Adobe Acrobat, ktorý by mohol byť zneužitý cez 
svoju oznámenú zraniteľnosť. Antivírus teda 
sčasti supluje nielen náhradu za bezpečnosť 
systému, ale aj programov. Ideálne riešenie je 
mať aktualizovaný systém.

Kompletný bezpečnostný systém 
s podporou najnovších technológií. 
Pracuje na báze cloudu a jeho 
silnou stránkou je centrálna správa. 
To využijete najmä v podnikovom 
prostredí, odporúčame ho aj pre 
menšie firmy. Kombinuje v sebe 
odolnosť voči útokom na samotný 
antivírus ako aj ochranu počítača pred 
najnovšími útokmi. Dokonca takými, 
ktoré ešte neboli objavené.

Bezpečnosť

Sophos Endpoint 
Protection

SECURITY

MICHAL REITER

„Cloudové antivírusy 
sú budúcnosť, 
neexistuje iná 
možnosť.“

ZÁKLADNÉ ROZHRANIE, KTORÉ VIDÍTE U SEBA NA POČÍTAČI

Prakticky zobrazuje len štatistiky 
ohrození, prípadne údaje z firewallu 
a je tu možnosť skenovania. Fire-
wall, podobne ako niektoré ďalšie 
prvky, je treba dokúpiť.

Používatelia majú možnosť 
meniť nastavenia antivírusu, ak 
je to potrebné a administrátor 
im povolí zmenu nastavení. Na 
ochranu proti nežiaducim zme-
nám a aktiváciám je tu Tamper 
Protection. Stačí do rozhrania 
programu zadať kód, ktorý pozná 
správca zo Sophos Central. Takto 
sa zviditeľnia všetky aplikované 

TIP
Silná 

ochrana
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NASTAVENIA URČENÉ SPRÁVCOM SA DAJÚ S JEHO 
POVOLENÍM NA 4 HODINY PREPÍSAŤ A NASTAVIŤ LOKÁLNE 

SOPHOS CENTRAL A ZOBRAZENIE ŠTATISTÍK PRE 
VYBRANÝ POČÍTAČ

SOPHOS CENTRAL 
S ANALÝZOU PREHLIADAČA 

GOOGLE CHROME. TU JE 
VIDNO, KAM KOMUNIKUJE 

PO SIETI, KOĽKO PRÍSTUPOV 
MÁ K REGISTROM SYSTÉMU 

ALEBO KAM VŠADE ZAPISUJE 
NA DISK

PREHĽAD
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Web aj programy
Program v štandardnej výbave nemá fi rewall, 
čo ale neznamená, že by nemal pod palcom 
sieťovú prevádzku. Zachytáva všetky hrozby 
a pokusy o prienik do systému. Či už to bude 
z webového prehliadača alebo útokom cez 
sieťový port. Program okrem iného sleduje 
podozrivú sieťovú aktivitu. Z administračného 
rozhrania sa dajú nastaviť zakázané programy. 
Tie používateľ nebude môcť na svojom počítači 
použiť. Podobne sa dá nastaviť aj fi lter na 
pripájané zariadenia. Ideálne vtedy, ak chcete 
zakázať potenciál dátových únikov cez fl ash 
disky alebo iný typ zariadení.

Na diaľku sa dá obmedziť používanie vybra-
ných typov stránok podľa kategórie alebo podľa 
domén. Okrem konkrétnych webových stránok 
sa dá zablokovať celá doména TLD. To by zna-
menalo, že počítač nebude môcť komunikovať 
so servermi vybranej krajiny podľa prípony Top 
Level Domain, ideálne ako prevencia proti úto-
kom napríklad z exotických krajín. Takto sa dajú 
nastaviť všetky parametre antivírusu a využiť 
napríklad služby Active Directory. Nasadenie 
v podniku nebude vyžadovať zdĺhavý proces vy-
tvárania používateľov. Oprávnenia, ktoré budú 
mať, sa dajú nastaviť aj v rámci skupín. 

pohľad nevykoná žiadne podozrivé aktivity. 
Až pri pokuse nastaviť oprávnenia v otvore-
nom dokumente na zobrazenie pre úpravy ju 
aktivuje. Podobne ako každý čiastkový modul, 
aj tento sa dá deaktivovať. Túto činnosť ale 
neodporúčame. 

Výkon a ochrana
Tým sa dostávame k otázke systémových náro-
kov. Je to priemerne náročný systém. Testovali 
sme aj odľahčenejšie programy s podobnou 
funkčnou výbavou. Sophos Endpoint budete na 
svojich počítačov pociťovať. Na notebookoch 
s procesormi Intel Core i5 a vyššími z ôsmej 
generácie je dopad na výkon minimálny. Pri 
siedmej generácii Intel Core i7 budete tento 
program cítiť viac. Dobrou správou je, že najci-
teľnejší dopad na výkon bol iba v internetovom 
prehliadači a aj to len pri niektorých stránkach, 
typicky Facebooku. To je web, ktorý je prepcha-
tý skriptami a elementami z iných serverov. 
Spomalenie pri kancelárskej činnosti sme 
nezaznamenali. Nie tak citeľne, aby sme to 
reálne pociťovali. Na druhú stranu ani vypínanie 
jednotlivých komponentov a ich rezidentnej 
ochrany nemalo dopad na zvýšenie výkonu 
prehliadača.

       Verdikt
Sophos Endpoint Protection je 
bezpečnostný systém vhodný 
pre fi rmy. Pokojne ho môžete 
nainštalovať do vašej domácej 
fi rmy. Aj sem sa hodí. Oceníte 
najmä fakt, že bežný použí-
vateľ do neho nemá možnosť 
zasahovať. Nastavenia sa 
vykonávajú z jedného miesta. 
Stačí vám internet a na diaľku 
vytvoríte odpovedajúce opatre-
nia pre všetkých používateľov 
a ich počítače s týmto antivíru-
som. Používa technológie 
sústreďujúce sa na odhalenie 
škodlivých kódov, ktoré ešte 
nemá priamo v databáze, ale 
analýza za pomoci neuróno-
vých sietí odhalí podozrivé 
kódy.

- Internetový prehliadač je pri 
niektorých weboch mierne spomalený

+ Technológia Intercept X
+ Ochrana proti ransomvéru
+ Centrálne nastavenia
+ Obrovské možnosti konfi gurácie 

Sophos
Endpoint Protection 

Vaše dáta za výkupné
Súčasťou je implementácia ochra-
ny proti ransomvéru. Program 
skontroluje podozrivú činnosť 
z akéhokoľvek zdroja. Nezáleží na 
tom, či otvoríte súbor z webovej 
stránky, alebo sa skript pokúsi 
načítať automaticky. Rovnako to 
platí aj pre emailovú komunikáciu. 
Bežným javom je totiž možnosť 
otvorenia prílohy, ktorá na prvý 



Grafi cké novinky
Jednou z noviniek je možnosť ukotvenia ob-
jektového panelu. V ňom budete vidieť všetky 
objekty, z ktorých je kresba zostavená. Slúži na 
jednoduchší výber objektov ako aj ich skrýva-
nie. Niečo ako práca s vrstvami v bitmapovom 
editore. CorelDRAW je vektorový editor, no po-
kojne v ňom môžete pracovať aj s bitmapovou 
grafi kou. Teraz dokonca aj s nedeštruktívnymi 
efektami. Budú pôsobiť ako vrstva nad origi-
nálom. Vždy sa tak môžete vrátiť k pôvodnému 
návrhu a mať ho ako podkladový tvar. Pointou 
je aj kompletné prefarbovanie objektov a mož-
nosť využiť špecializované umelecké efekty. 
Podobne ako pri vektorových kresbách si stačí 
označiť oblasť na úpravy a v nej vykonávať 
zmeny. A takisto aj karta na aplikovanie efektov 
je ako ukotviteľný panel.

Rozhranie verzie 2019 je celkovo prepracované 
tak, aby umožňovalo používať doteraz oddelené 
funkcie v ukotviteľných paneloch. To sa týka 
hromadných úprav a vyhľadávania. Na základe 
vlastností jedného objektu môžete defi novať 

vlastnosti mnohých ostatných. Či už to bude vý-
plň, efektová vlastnosť alebo iná zmena atribútov.

V rámci noviniek je tu ešte pixelové zarovnanie. 
Nový súbor treba vytvoriť ako súbor na publiko-
vanie na webe, čím sa merná jednotka premení 
na pixel. Potom budete vedieť všetky obrázky 
zarovnať na stránke s presnosťou na jednotlivý 
pixel. Rastrovaná grafi ka s tieňovaním bude 
môcť byť zarovnaná nielen v pozícii ku strane, 
ale aj ostatným objektom. Na prvý pohľad totiž 
neodhadnete veľkosť „presahu“, ktoré spôsobuje 
tieňovanie objektov za účelom ich vyhľadania.

Cloudová aplikácia
Uvedením tejto verzie bola zároveň predstave-
ná novinka a tou je cloudová služba na adrese 
www.CorelDRAW.app. Svoje návrhy si môžete 
ukladať do cloudu z klasickej desktopovej 
aplikácie pre Windows alebo macOS. Následne 
máte kresby dostupné na webe z hociktorého 
počítača. Služba sa dá použiť ako súčasť licen-
cie, verziu Pro s viacerými funkciami je treba 

       Verdikt
CorelDRAW Graphics Suite 2019 zvlád-
ne pripraviť všetko. Od webových pred-
lôh, tlačových materiálov až po grafi ku 
a texty na potlač tričiek alebo sieťotla-
če. Programy tohto balíka sú vhodné 
na publikovanie tlačových materiálov 
ako napríklad letákov, pozvánok alebo 
knižných publikácií. Všetky potrebné 
nástroje na publikovanie pre tlačiareň sú 
integrálnou súčasťou. Opäť je tu obrov-
ská zásoba šablón, návrhov, klipartov, 
vektorových fontov a bitmapovej grafi ky. 
DRAW ako vektorový nástroj a PHOTO-
-PAINT ako bitmapový poskytnú silnú 
zostavu pri kreslení vlastnej grafi ky aj 
efektových úpravách hotových obrázkov.

Zaujímavosťou sú nízke systémové 
nároky. Nové programy od Corelu sme 
testovali na rovnakej zostave ako minulý 
rok a práca bola rovnako rýchla, takisto 
aj prekresľovanie zložitejších obrázkov. 
Dobrá správa je tiež, že ceny sa oproti 
verzii 2018 nijak nezmenili. Máte mož-
nosť využiť jednorazovú kúpu licencie 
alebo predplatné s možnosťou prechodu 
vždy na najnovšiu vydanú verziu.

ZOBRAZENIE VEKTOROVÉHO OBRÁZKA S UKOTVENÝM PANELOM OBJEKTOV

Od ikony po billboard

Balík grafi ckých programov a nástrojov na 
elektronickú a tlačovú publikáciu prináša ďalšie 
vylepšenia. Podobne ako minulý rok aj tentokrát 
je vylepšenie citeľné. Zlepšilo sa rozhranie 
a používanie nástrojov. Pribudli automatické 
funkcie v oblasti kreslenia a kreativity. Corel ide 
cestou, keď prináša nové prvky a je dôvod zvážiť 
prechod na novinku. To je rozdiel oproti iným 
programom v tejto kategórii.

CorelDRAW
Graphics Suite 2019

P R E H Ľ A D

MICHAL REITER

ZOBRAZENIE VEKTOROVÉHO OBRÁZKA S UKOTVENÝM PANELOM OBJEKTOV

C E N A P L N Á  L I C E N C I A  –  6 6 9  € ;  P R E D P L A T N É  –  2 3 9 , 4 0  €  R O Č N E

L I N K W W W . C O R E L . C O M

zaplatiť dodatočne. Stojí 49 eur na rok. Nie je 
to vysoká suma a máte po ruke silný nástroj 
všade, kde to budete potrebovať. Prekvapilo 
nás rýchle načítanie webového rozhrania. Nie 
je to síce klon DRAW-u pre počítače, ale načíta 
vašu grafi ku a umožní vytvárať grafi ku, tlačové 
a prezentačné materiály skoro takisto ako 
v klasickom programe vo Windows. Výsledok sa 
dá exportovať v niekoľkých grafi ckých formá-
toch a samozrejme aj PDF. Keď už sme pri PDF, 
nový balík od Corelu podporuje aktualizovanú 
špecifi káciu PDF/X-4.
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o kompletnú výbavu programov. 
Nájdete tu funkcie využiteľné každý 
deň, nechýba napríklad priamy 

export do PDF súboru aj s nastavením detailov. 
To ako alternatíva voči iným, často plateným 
programom môže byť dobrá voľba. Textový 
nástroj pracuje s vlastným formátom, ale aj 
s kompatibilným pre Word. Teda formát DOCX 
a podobne to platí aj pre PlanMaker na tabuľky 
a Presentations na prezentácie. Možností 
uloženia do rôznych formátov je viac, platí to 
samozrejme aj pre otváranie súborov vo for-
mátoch tradičného balíka Microsoft Offi  ce vrá-
tane šablón. V rámci „wordovského“ dokumen-
tu máte k dispozícii prácu s krížovými odkazmi, 
automatické opravy ako aj formátovanie textov 
„na druhú“ alebo iných jednotiek. Z grafi cky 
orientovaných funkcií TextMaker podporuje 
vkladanie ozdobných textov. Tu sa funkcia volá 
TextArt. Špecialitou aj v rámci kompatibility je 

podpora automatických tvarov, ktoré nájdete 
naprieč balíkom Microsoft Offi  ce. Do dokumen-
tov sa dajú vkladať vložené objekty zo systému, 
ostatných programov tohto balíka, ako aj 
interaktívne polia meniace sa podľa aktuálnych 
podmienok. Na vkladanie rovníc je tu vlastný 
editor, netreba použiť PlanMaker a takisto je 
súčasťou aj kalkulačka v samostatnom okne.

PlanMaker má rovnaké možnosti z pohľadu 
vkladania objektov a interaktívnych polí ako aj 
exportu. Nechýba formát PDF a podpora pre 
súbory Excelu vo viacerých verziách. Možnosti 
importu obsahujú konverziu textových polí do 
tabuľky. Vhodné na začlenenie bežného textu 
oddeleného medzerou alebo iným oddeľovacím 
znakom do podoby na ďalšie spracovanie dát. 
Je tu aj podpora databáz. Formát dBase posta-
čí prevažne na menej náročné databázy. Táto 
funkcia je dostupná aj z ostatných programov. 
Zásoba grafov je obsiahla a pokrýva kompletnú 

Aktivácia
Program je potrebné zaregis-
trovať. Priamo počas inštalácie 
sa zobrazí výzva na získanie 
licenčného kľúča. Ten vám po 
vyplnení krátkeho formulára 
na webovej stránke výrobcu 
príde aj do emailovej schránky. 
Následne nainštalujete plne 
registrovaný program a môžete 
ho začať používať

PRÍPRAVA PREZENTÁCIE S MOŽNOSŤOU VOĽBY 
VIZUÁLNYCH PRVKOV

Užitočný softvér

Kancelársky balík, za ktorý nemusíte platiť. 
Nainštalovať si môžete aj iné riešenia, 
avšak toto nie je tak systémovo náročné 
ako napríklad LibreOffi ce. Navyše sa dá po 
inštalácii na počítač dodatočne nainštalovať 
aj na fl ashdisk a používať ho ako prenosný 
balík programov na dokumenty, tabuľky 
a prezentácie.

Ashampoo Offi ce

IDE

C E N A Z A D A R M O  P R E  Č I T A T E Ľ O V  M A G A Z Í N U  T O U C H I T

L I N K  N A  S T I A H N U T I E T I N Y . C C / A S H A M P O O - O F F I C E TEXTOVÝ NÁSTROJ 
S MOŽNOSŤOU VKLADANIA 
INTERAKTÍVNYCH POLÍ

ZADARMO
pre našich

čitateľov

výbavu v porovnaní s Microsoft 
Offi  ce. Teda až na úplné novinky 
edície Offi  ce 365 a jej grafi cké 
možnosti. Grafy sa následne 
dajú uložiť klasicky ako objekt 
alebo nový list, prípadne ich 
hotové exportovať do obrazo-
vého formátu.

Presentations uspokojí vaše 
potreby pri tvorbe základných 
aj kompletne animovaných 
prezentácií. Dostupné sú 
známe efekty prechodov medzi 
snímkami ako aj animácie 
prvkov. Sú kompatibilné s for-
mátom PPTX a animácie sú 

rovnakého charakteru. Pri každom aplikovaní 
nového efektu sa hneď zobrazí jeho vizuali-
zácia. Do pozornosti dávame aj veľkú výbavu 
šablón a štandardizovaného rozloženia snímok. 
Rýchly výber akcií je podobne ako u predchá-
dzajúcich dvoch programov na bočnom paneli. 
V textových dokumentoch sa dajú prechádzať 
štruktúry podľa nadpisov, tu zase vidíte gra-
fi cké možnosti aplikovateľné na snímky alebo 
zásobu efektov, ktoré sa dajú okamžite použiť 
na označené prvky.

Súčasťou všetkých programov sú pokročilé 
formátovania v oblasti tieňovania a vyhladzova-
nia písma, základné úpravy obrázkov, nastavenie 
zrkadlových odrazov atď. Ide o jeden z najmenej 
systémovo náročných kancelárskych balíkov.

P R E H Ľ A D

MICHAL REITER
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ento článok je preto určený najmä 
používateľom, ktorí sa doteraz ne-
odhodlali k tomu, aby si túto formu 

zabezpečenia aktivovali. V skutočnosti nejde 
o nič náročné a vo väčšine prípadov si vystačíte 
s jednou aplikáciou a trochou šikovnosti alebo 
trpezlivosti pri preklikávaní sa nastaveniami.

Ako to funguje?
Verifi kácia v dvoch krokoch funguje na jedno-
duchom koncepte – na prihlásenie sa do vášho 
konta potrebujete nielen heslo, ale aj špeciálny 
číselný kód, ktorý je časovo obmedzený. Tento 
kód vám vygeneruje mobilná aplikácia alebo ho 
dostanete vo forme SMS správy, prípadne sa 
zobrazí na inom zariadení. Možností je niekoľko 
a líšia sa v závislosti od služby.

Výhoda verifi kácie v dvoch krokoch spočíva 
v lepšom zabezpečení vášho účtu. Môže sa totiž 
stať, že sa útočníci dostanú ku kombinácii vášho 
prihlasovacieho mena a hesla z inej služby, do 
ktorej ste sa registrovali. Tieto údaje sa násled-
ne môžu pokúsiť použiť na získanie prístupu 
do vášho konta v ďalších službách. A ak všade 
používate to isté meno a heslo, je tu riziko, že by 
sa im to mohlo podariť. To býva veľmi reálne. 

V prípade verifi kácie v dvoch krokoch by sa 
do vášho účtu nemali 
dostať ani v prípade, 
že vaše heslo ukradnú, 
prelomia alebo získajú. 
Zastaví ich totiž druhý 
krok verifi kácie, a to je už 
spomenutý číselný kód. 
A pokiaľ nemajú k dispo-
zícii váš smartfón, túto 
formu zabezpečenia by 
nemali vedieť prelomiť. 

Ako si ju aktivujem?
Verifi káciu v dvoch krokoch je možné aktivovať 
iba v službách, ktoré majú v sebe zabudovanú 
túto formu zabezpečenia. Je potešiteľné, že sa 
to týka prakticky všetkých veľkých služieb. Veri-
fi káciu v dvoch krokoch ponúka Facebook, Go-
ogle, Microsoft, Apple, Dropbox, ale aj aplikácie 
na správu hesiel či herné služby typu Steam, 
Origin, Uplay, PlayStation Network a ďalšie.

Verifi kácia v dvoch krokoch už dnes nie je 
niečo vzácne. Je to forma zabezpečenia, ktorú 
berú veľké služby zodpovedne a automaticky ju 
integrujú medzi svoje nastavenia.

Túto funkciu nájdete štandardne v ponuke 
nastavení zabezpečenia. Proces aktivácie je 
jednoduchý a obvykle vyžaduje spárovanie vášho 
konta s mobilnou aplikáciou na generovanie 
bezpečnostných kódov. Alebo stačí zadať vaše 
telefónne číslo či emailovú adresu – služba bude 
v takom prípade posielať kódy tam. Špeciálny 
prípad je Apple, ktorý umožňuje zobrazovať 
číselné kódy aj na overených iOS zariadeniach, 
ktoré vlastníte. Takýto spôsob overenia aplikoval 
aj Huawei a v oboch prípadoch je k dispozícii ako 
záložný spôsob overenia vyžiadanie bezpeč-
nostného kódu vo forme SMS správy.

Zamyslite sa preto, ktoré služby sú pre vás 
kriticky dôležité a po-
zrite si ich nastavenia 
zabezpečenia. Ako sme 
už spomenuli, v prípade 
veľkých služieb s veľkou 
pravdepodobnosťou 
nájdete verifi káciu 
v dvoch krokoch v ponu-
ke nastavení. Ak sa tak 
stane, pre aktivovanie 
funkcie sa riaďte po-
kynmi na obrazovke. Vo 
väčšine prípadov stačí 

naskenovať QR kód pomocou mobilnej apliká-
cie a overiť prepojenie zadaním číselného kódu. 
Služba vám tiež môže zobraziť záložný kód pre 
prípad, že by ste stratili prístup k aplikácii alebo 

Vo viacerých článkoch o ochrane online údajov a používateľských 
kont, ktoré sme publikovali v magazíne alebo na našej webovej 
stránke touchit.sk, spomíname verifi káciu v dvoch krokoch. A hoci 
vždy vysvetľujeme, že ide o dodatočnú formu zabezpečenia vášho 
účtu, doteraz sme jej nevenovali väčšiu pozornosť.

T   

P R E H Ľ A D

ROMAN KADLEC

VERIFIKÁCIU V DVOCH KROKOCH 
NÁJDETE V NASTAVENÍ 

ZABEZPEČENIA VÄČŠINY VEĽKÝCH 
INTERNETOVÝCH SLUŽIEB

APLIKÁCIU AUTHY SME SI OBĽÚBILI. 
BEZPEČNOSTNÉ KÓDY NÁM GENERUJE UŽ 
NIEKOĽKO ROKOV

Tipy a triky
Čo je to verifi kácia v dvoch krokoch
a prečo by ste ju mali používať

vám ponúkne, aby ste zadali svoje telefónne 
číslo pre prípad obnovy. Nebojte sa toho a svoje 
telefónne číslo spárujte so svojím kontom.

Akú aplikáciu použiť?
Služby ako Steam alebo Blizzard Battle.net 
využívajú vlastné aplikácie na generovanie 
bezpečnostných kódov. Väčšina služieb však 
využíva otvorený štandard, ktorý podporuje 
napr. aplikácia Google Authenticator. 

Tento štandard podporuje aj aplikácia 
Authy, ktorú sme si v redakcii obľúbili. Jej 
výhoda – alebo aj nevýhoda, v závislosti od 
uhla pohľadu, spočíva v synchronizácii dát 
naprieč zariadeniami. Pokiaľ by sa vám niečo 
stalo s telefónom, váš profi l s generátormi 
bezpečnostných kódov si môžete obnoviť na 
inom zariadení. Aplikácia podporuje viacero 
úrovní zabezpečenia a prihlásenie do nového 
zariadenia musíte potvrdiť kódom z SMS 

správy a takisto 
musíte zadať 
vlastné heslo, aby 
sa dešifrovali vaše 
generátory kódov. 
Takisto si môžete 
nastaviť PIN kód, 
ktorý treba zadať 
pre každé spus-
tenie aplikácie na 
danom zariadení. 
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Pribúdajúci počet správ je celkom bežná vec. Viete 
aspoň odhadom, koľko emailov máte v jednotlivých 
priečinkoch v Outlooku? Štandardné nastavenie vám 
ukáže len počet neprečítaných správ.

Používame Microsoft Offi ce
a Windows 10

Tipy a triky

liknite pravým tlačidlom na názov 
priečinka, napríklad Doručená pošta 
a vyberte položku Vlastnosti. Hneď 

na prvej zobrazenej karte dialógového okna je 
možnosť Zobrazovať celkový počet položiek.
Odteraz budete vidieť vždy celkový počet 
položiek, ktoré v priečinku máte. Tú možnosť 
je ale potrebné nastaviť pre každý priečinok 
samostatne. V tomto nastavení ale nebude 
vidieť nová pošta tučným písmom. Teda zvýši 
sa počítadlo o nové správy, font nebude tučný.

POSTUP: 

K
Internetový kalendár
Microsoft Outlook môže zobrazovať viacero 
kalendárov. Štandardne sa zobrazuje kalendár 
podľa toho, aký poštový účet máte pripojený. 
Pridať si môžete aj ďalšie kalendáre. Naprí-
klad vlastný, keď nechcete využívať fi remný 
a zapisovať si do neho súkromné udalosti. 
V zobrazení Kalendár treba kliknúť pravým 
tlačidlom myši na položku Kalendár v ľavom 
paneli. Vyberte položku Nový kalendár a po-
menujte ho. Odteraz máte druhý kalendár a na 
ľavom paneli sa zobrazili zaškrtávacie políčka. 
Tie slúžia na ich zobrazenie vedľa seba.

Finálny dokument
Funkcia, ktorou svojim kolegom alebo sebe pri-
pomeniete, že toto je fi nálny dokument. Použiť 
sa dá v programoch Word, Excel a PowerPoint. 
Neznamená to, že by ste už dokument viac ne-
mohli upraviť vy alebo ostatní. Toto nie je ochra-
na heslom. Dostane svoju značku a zobrazí sa 
upozornenie v žltej lište pod pásom kariet.
Dokument sa otvorí bez otvoreného pásu kariet 
a na ozname pribudne aj tlačidlo Upraviť aj 
napriek tomu. Po jeho stlačení sa bude dať 
dokument zase upraviť. Ak už to bude fi nálna 
verzia, treba ho takto znova označiť (Súbor – 
Zabezpečiť dokument – Označiť ako fi nálnu 
verziu).

Existuje ale ešte možnosť pridať si on-line 
kalendár. Takýto kalendár sa bude dať ale 
väčšinou len prezerať. Nebudete môcť do neho 
zapisovať nové záznamy. Kalendár, ktorý takto 
pridáte, má svoju internetovú adresu. Tú získa-
te z nastavení svojho kalendára. Do programu 
Outlook ho pridáte cez menu Súbor – tlačidlo 
Nastavenie kont a rovnomennú položku v ňom. 
V okne sa prepnite na kartu Internetové kalen-
dáre a tlačidlom Nové tam zadajte jeho adresu.
Takýmto spôsobom môžete importovať aj 
všeobecné kalendáre, napríklad so slovenskými 
sviatkami, zápasmi vášho obľúbeného športu 
atď. Na internete je ich dostatok, rovnako s 
medzinárodnými udalosťami alebo napríklad 
meninami. Stačí hľadať formát kalendára ICS.

Konfi gurácia spúšťania
Microsoft poskytuje rýchlu úpravu toho, ktoré 
programy sa spustia spolu s operačným 
systémom. MSconfi g spustíte cez riadok 
Spustenie (Win + R) a napísaním mscon-
fi g. Zobrazí sa okno, kde sa dajú odškrtnúť 
tieto programy. Neodporúčame ich vyškrtnúť 
všetky. Nájdete tu ale rôzne mini programy, na 
aktualizáciu nainštalovaných programov.
Tie nutne nemusia štartovať. Takisto ak sa po 
štarte zobrazuje nejaké chybové hlásenie, tu 
sa dá štartujúceho programu zbaviť. Kedykoľ-
vek môžete riadky s nimi znova zaškrtnúť.

PREPÍNAČ NA ZOBRAZENIE VŠETKÝCH 
POLOŽIEK

DVA KALENDÁRE V JEDNOM ZOBRAZENÍ OZNAČENIE DOKUMENTU AKO FINÁLNEJ 
VERZIE

PROGRAMY, KTORÉ ŠTARTUJÚ PO ZAPNUTÍ 
SYSTÉMU

IMPORTOVANIE KALENDÁRA SLOVENSKÝCH 
SVIATKOV

V tomto okne ešte zostaneme a môžete využiť 
zobrazenie veľkostí všetkých priečinkov (tla-
čidlo Veľkosť priečinka). Takto zistíte, v ktorom 
z nich máte najväčší dátový objem správ. Stačí 
kliknúť na Doručená alebo odoslaná pošta. Toto 
sú dva hlavné priečinky, ktoré v tejto funkcii 
zobrazia aj všetky ostatné.

PREHĽAD VEĽKOSTI PRIEČINKOV
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Zapnutie protokolu 
HTTP/2 
na webovom serveri

apache2 -version

a2enmod http2

Protocols h2 H2C http / 1.1

HTTP/2 - nástupca protokolu HTTP 
1.1 z deväťdesiatych rokov výrazne 
zrýchľuje načítavanie stránok a pri 
mnohých obrázkoch na stránke robí 
zázraky. Teraz sa pozrieme na postup 
zapnutia HTTP/2 na serveri, ktoré 
sa môže hodiť v prípade, že ho stále 
nevyužívate.

Zapnutie HTTP/2 na serveri Apache
Predpokladom zapnutia HTTP/2 na Apache 
je verzia balíka 2.4.17 (prvá verzia Apache 
s natívnou podporou, nie externým modulom). 
Verziu bežiacu na vašom serveri zistíte cez 
terminál (predpokladá SSH prístup) príkazom:

Touto úpravou ste u daného webu zapli použitie 
protokolu HTTP/2. Teraz stačí reštartovať Apache
service apache2 reštart alebo /etc/init.d/apa-
che2 reštart
a môžete vyskúšať výsledok (pozri posledný odsek).

Ak nemáte na server prístup (typicky webhos-
ting), tak požiadajte svojho webhostera o akti-
váciu HTTP/2 či presun na novší server. Pokiaľ 
má webhosting povolené zobrazenie stránky 
info.php, uvidíte verziu webservera po zadaní 
http://nazovdomeny.sk/info.php v prehliadači.

Za predpokladu podporovanej verzie Apache 
je potrebné povoliť konkrétny modul a zapnúť 
protokol HTTP/2 v konfigurácii webu (vhost). 
Modul pre HTTP/2 povolíme príkazom:

Zapnutie HTTP/2 na Windows Server
U Windows servera je podpora tohto protokolu 
daná knižnicami systému a je teda viazaná 
na konkrétnu verziu systému Windows Server. 
Microsoft prišiel s podporou HTTP/2 vo Win-
dows Server 2016 a IIS 10 a ak chcete váš web 
prevádzkovať na tejto platforme so zapnutým 
HTTP/2, je potrebné aktualizovať na túto verziu. 

Kontrola nastavenia
Ako vždy po úprave nastavení vykonáme kontrolu, 
či všetko beží podľa našich predstáv. Najrých-
lejšou možnosťou je návšteva práve upravenej 
domény a zobrazenie protokolu spojenia v kon-
zole prehliadača. Do tej sa dostanete pomocou 
tlačidla F12 a nájdete si záložku Sieť. Ak nie je zo-
brazený stĺpec s protokolom Spojenie, tak kliknite 
pravým tlačidlom na záhlavie a vyberte Denník.

Len čo sa bude protokol zobrazovať, mali by 
ste vidieť ako použitý protokol webu HTTP/2.0 
či H2. Externé zdroje môžu samozrejme 
používať iný protokol. Ďalšou možnosťou pre 
otestovanie je použitie externých služieb. 

Samotný tento krok nestačí, pretože je potreb-
né HTTP/2 zapnúť pri konkrétnych Virtual Host. 
Otvorte si konfiguráciu Virtual Host (na Debia-
ne a jeho derivátoch ich nájdete v priečinku /
etc/apache2/sites-enabled/ako súbory .conf, 
jedna konfigurácia per doména) a do použi-
tých protokolov pridajte h2 a H2C do sekcie 
začínajúcich <VirtualHost *: 443> :

Ing. Peter Tomaščík
špecialista
na bezpečnostné
SSL certifikáty
www.sslmarket.sk 
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MILAN MARKOVIČ 
Leader Eff ectix Slovensko 

Meranie a vyhodnocovanie
Zmerajte si rýchlosť webu na desktope a v mo-
bile. Na to slúži priamo nástroj od Google 
na doméne: developers.google.com/speed/
pagespeed/insights/. Zrýchlite web, lebo to je 
základné kritérium pre návštevníkov, ale aj pre 
vyhľadávače.

Mať na webe nasadený Google Analytics je 
nutnosť. Je to komplexný merací nástroj, ktorý 
môže efektívne využiť aj laik, stačí sa zamerať 
na pár hlavných štatistík. Sledujte primárne 
návštevníkov z neplatených kanálov, lebo tie 
nie sú ovplyvnené cielením kampaní. 

Najprv si skontrolujte, či máte povolené 
sledovanie demografi ckých údajov (pohlavie 
a vek), či máte nastavené sledovanie cieľov 
(napr. klik na email, na telefón, odoslanie 
kontaktného a dopytového formulára, návštevu 
pobočiek a pri e-shope, či máte zapnutý elek-
tronický obchod na sledovanie transakcií).

Google Analytics vám poskytne veľa údajov 
o návštevníkoch, ale pre presnejšiu predstavu, 
ako jednotlivé prvky webu využívajú návštevní-
ci, je dobré sledovať aj ich pohyb a klikanie na 
webe. Na to slúžia tepelné mapy (heat maps). 
Nástrojov je v súčasnosti veľa, odporúčame na-
príklad Yandex Metriku, Smartlook alebo Hotjar. 

Každú zásadnejšiu zmenu, ktorú na webe spra-
víte, si zapíšte, aby ste si ju mohli po čase na 
základe dát vyhodnotiť. Dávajte si testovať web 
svojim známym, nech vám dajú spätnú väzbu, 
čo im na webe vadí. Pokiaľ bude medzi nimi 
zhoda, tak problém treba opraviť. Optimalizácia 
webu je nekonečný proces a netreba ho podce-
ňovať, lebo návštevníci sú nároční a na internete 
majú široký výber u vašej konkurencie.

Zdroj: Michal Binka fi tbo.cz

Sú tri základné oblasti na 
sledovanie:

Všetko je na internete. Firmy majú svo-
je webové stránky hlavne preto, aby boli 
tam, kde ľudia hľadajú informácie na 
základe ktorých sa rozhodujú. Štandar-
dom je, že si fi rma realizuje svoj web, 
ale následne ho už nevylepšuje a ne-
prispôsobuje potrebám svojej cieľovej 
skupiny. Preto vám poskytneme pár 
jednoduchých rád, ako na to.

• Porovnajte si, aký máte demografi cký 
pomer návštevníkov: ženy vs. muži. 
Konfrontujte to aj s tým, ktorá 
z týchto skupín návštevníkov viac plní 
ciele (má väčší konverzný pomer). 
Pokiaľ je jedna z týchto skupín 
dominantná, treba sa pozrieť na to, 
či je web tejto skupine prispôsobený 
(texty, grafi ka, farebnosť...). Zaujímavý 
je postreh, že ženy sa lepšie orientujú 
v chaose, preto majú mnohokrát väčší 
konverzný pomer v neprehľadných 
e-shopoch.

• 
• Sledujte vekové skupiny z hľadiska 

návštevnosti a z hľadiska plnenia 
cieľov. Podľa toho viete prispôsobiť 
obsah webu, aby ste komunikovali 
zrozumiteľne a v jazyku vašej cieľovej 
skupiny (napr. väčší text, modernejšia 
grafi ka). 

• Porovnajte si návštevnosť podľa 
typu zariadení desktop/tablet/
mobil. Celosvetovo sa návštevnosť 
z mobilných zariadení zvyšuje 
a vo svete už prekročila 50 % 
z návštevnosti webov. Porovnajte 
si túto návštevnosť opäť aj 
z hľadiska plnenia cieľov. Pri rôznych 
segmentoch zamerania webov sú 
výsledky rôzne. Súvisí to s tým, 
či máte B2C, alebo B2B cieľovú 
skupinu, či máte veľkú návštevnosť zo 
sociálnych sietí a podobne. Môže vám 
to ale napovedať, či treba vylepšiť 
desktopovú verziu, alebo mobilnú.

• 
• Pozrite sa na štatistiku webu podľa 

rozlíšenia obrazovky. Venujte sa 
potom úpravám rozloženia prvkov 
na tie, ktoré sú najčastejšie a kde je 
napríklad konverzný pomer horší ako 
priemer.

• 
• Pozrite si tok návštevníkov. Je to 

veľmi zaujímavá štatistika, ktorá vám 
ukáže, ako sa návštevníci správajú 
v ceste po vašom webe a aj podľa 
toho, odkiaľ na web prišli. Na základe 
toho môžete napríklad zvýrazniť 
navigačné prvky, ktoré buď zrýchlia 
cestu k dosiahnutiu cieľa, alebo tie, 
ktoré najčastejšie cesty uľahčia

• Zaujímavá je štatistika hlavných 
stránok z hľadiska scrollovania. To 
znamená, koľko % návštevníkov 
stránky vidí prvky pod prehybom, 
koľko sa dostane až do pätičky. Vďaka 
tomu môžete hierarchizovať prvky na 
webe podľa ich dôležitosti na plnenie 
cieľov.

• 
• Z hľadiska štatistík klikania si pozrite, 

ktoré prvky na hlavných stránkach sú 
najviac klikané a tie môžete zvýrazniť 
alebo zduplikovať (napríklad raz ako 
textový odkaz a raz ako vizuálny). 
Pozrite sa na to, či ľudia klikajú na 
prvky, na ktoré chcete, aby klikali a či 
náhodou neklikajú na prvky, na ktoré 
sa klikať nedá. Pozrite sa, či prvky, 
na ktoré sa dá klikať sú tak jasne 
označené a či sa na aj kliká.

• Krásnou spätnou väzbou, či váš 
web funguje správne, je sledovanie 
nahrávok návštevníkov na vašom 
webe. Dá sa vyfi ltrovať napríklad 
skupina návštevníkov, ktorá splnila 
nejaký cieľ. Pozrite sa, či ich niečo 
v tejto ceste zbytočne nezdržalo, 
či niečo nehľadala, zbytočne 
sa nepreklikávala, nevracala sa 
a podobne. A na základe toho môžete 
vylepšiť prvky na webe.

1

1

Ako jednoducho 
vylepšiť svoju 
webovú stránku

Využite tepelné mapy
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STIAHNITE SI ESET ZADARMO
Prinášame vám mesačné verzie programov ESET Internet Security a ESET Antivírus 
pre 32 a 64-bitové systémy, ktoré môžete používať zadarmo.
Aktuálne verzie si stiahnete tu:

www.touchit.sk/eset

Platnosť týchto licencií je do 15. 5. 2019.    
Všetky tieto programy môžete v rámci ich časovej licencie používať zadarmo. 

Heslo pre stiahnutie je: 522748
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Máte so svojím počítačom nejaký problém, ktorý 
sa vám nedarí vyriešiť? Máte zmätok v nejakých 
značeniach alebo parametroch? Radi vám poradíme 
na poradna@touchit.sk. Vieme, že mnoho čitateľov 
rieši podobné problémy, a preto s nimi radi rozšírime 
vedomosti aj vám.

TOUCHITradí

Čo robiť, ak vám do mailu začnú prichádzať neznáme bankové 
potvrdenia
Rada by som sa opýtala na problém s mailom, na ktorý mi 
nedokázali poradiť ani moji známi. Do schránky mi z ničoho 
nič začali chodiť e-maily, ktorých snímky obrazovky zasielam. 
Najprv som myslela, že dakde na správe nejakých kreditných 
kariet k niečomu došlo, lebo mi to pripadalo ako informácie 
o cudzích platbách. Posledné dva maily mi však pripadajú ako 
vírusy. Do banky som zatiaľ nešla, pretože by mi tam zrejme aj 
tak len povedali, že oni s tým nič nemôžu robiť, pretože to nie sú 
slovenské platby. Neviem ale čo mám robiť, a bojím sa zapínať 
notebook, aby sa mi tá nákaza nedostala do môjho účtu. 
V zariadení mám nainštalovaný platený antivírus od Esetu, ale 
nič mi nehlási. Nechápem, ako sa môj mail do toho dostal, nikdy 
som neplatila kartou do zahraničia, na zahraničné stránky 
nechodím, keďže neovládam žiadne cudzie jazyky. Mala by 
som zrušiť postihnutý mail (@azet.sk) a všade, kde som ho mala 
nahlásený ako kontaktný, nahlásiť zmenu? Alebo sa dá nejako 
nastaviť, aby som mohla prijímať len maily s príponou .sk?

Mailov, ktoré ste dostali, sa v základe nemusíte obávať. Ide 
o klasickú formu internetového podvodu. Nie je nutné vašu e-mailovú 
schránku rušiť, ani meniť a takisto sa ani nemusíte obávať váš 
notebook zapínať. To čo musíte urobiť je – nikdy na tieto maily nijako 
nereagovať a hlavne, nikdy neklikať na odkazy a prílohy, ktoré sa 
v týchto mailoch nachádzajú. 

Poďme si vysvetliť, prečo vám tento mail vlastne do schránky 
došiel a ako tento podvod funguje. V prvom rade, to že ste na 
zahraničných stránkach nikdy nič vašou platobnou kartou neplatili je 
v tejto súvislosti irelevantné. Daný e-mail nemá nič spoločné s vami 
a vaším správaním. Ide o hromadnú správu podvodníka, ktorá je 
rozosielaná v tisícoch a často aj miliónoch kópií po celom svete. To, 
prečo správa prišla aj vám, je skrátka len z dôvodu, že váš mail bol 
v databáze e-mailových adries, ktorú mal podvodník k dispozícii. Váš 
mail sa v nej mohol ocitnúť z rôznych príčin. Najjednoduchšou je, že 
vaša e-mailová adresa je niekde zverejnená, ako napríklad na vašej 
stránke, alebo na stránke nejakého diskusného či iného fóra, kde ste 
sa registrovali. Web je nonstop skenovaný nekonečným zástupom 
automatických robotov, ktorý podobu niečo@niečo.xy rozpoznajú 
a uložia do svojej databázy. Druhá možnosť je, že niektorá z veľkého 
zástupu webových stránok (fóra, e-shopov či čokoľvek iné), kde ste 
sa za posledné roky registrovali, bola počas života prelomená a zo-
znam jej používateľov vrátane ich e-mailových adries unikol. Treťou 
možnosťou je napríklad to, že niekto, kto vašu adresu má (obchodník, 
priateľ a podobne), úmyselne alebo neúmyselne dal prístup k svojmu 
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adresáru kontaktov aplikácii tretej strany a tá ho následne zneužila 
alebo neudržala v tajnosti. Výsledkom je, že vznikajú databázy 
s miliónmi e-mailových adries, ktoré sa následne predávajú rôznym 
záujemcom za drobný poplatok.

Podvod ako taký funguje nasledovne. Podvodník si niekde na webe 
prípadne dark webe kúpi takýto zoznam e-mailových adries, v ktorom 
sa nachádza aj tá vaša. Pokojne môže kúpiť napríklad milión adries 
za päť dolárov. Následne vytvorí nejaký e-mail, ktorý ľudí dokáže 
podviesť a všetkým v adresári ho rozpošle.

V tomto prípade má podvodný mail podobu toho, že vám oznamuje 
poslanie fi nančnej odmeny za účasť na nejakom nešpecifi kovanom 
projekte (You have been successfully transfered $ behind participa-
tion in the project). Konkrétne hovorí o tom, že vám bolo poslaných 
10 373 dolárov. Aby správa pôsobila ako-tak dôveryhodne, sú prilože-
né informácie ako číslo transakcie, odosielateľ (Bank-element-onli-
ne-66), prostriedok (VISA karta) a podobne, pričom vás nabáda na to, 
že transfer čaká na vaše potvrdenie. Ako vidíte, celé je to nezmysel, 
pretože posielanie fi nancií takýmto spôsobom nefunguje. Mail sa vás 
snaží nalákať na to, aby ste klikli na jednotlivé odkazy alebo prílohy.

Samotná škodlivá činnosť môže mať v základe tri rôzne podoby. 
Prvou je, že odkazy v maile, na ktoré kliknete, smerujú na škodlivú 
stránku, ktorá využíva zraniteľnosti prehliadača na infi kovanie vášho 
počítača škodlivým softvérom. Rovnako môže byť použitá infekcia 
v prílohe mailu, či už v podobe PDF, ZIP, alebo HTML súboru údajnej 
faktúry a podobne. Druhým spôsobom je nasmerovanie odkazu na 
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Znamená vyššia frekvencia procesora automaticky jeho vyšší výkon?
Mám otázku ohľadom procesorov a ich frekvencie, na ktorú som nikde nenašiel 
uspokojujúcu a jednoduchú odpoveď. Zaujíma ma, či musí automaticky znamenať, že 
čím viac GHz procesor má, tým je vyššia jeho rýchlosť. Môže byť výkonnejší aj procesor 
s nižšou frekvenciou? Aké sú najväčšie faktory, ktoré zavážia?

V základe skutočne platí, že čím vyššiu frekvenciu procesor má, 
tým je rýchlejší, ale je veľmi dôležité si uvedomiť, že sa to týka iba 
konkrétneho jedného procesora ako takého. Zjednodušene si pred-
stavte frekvenciu ako počet svojich vlastných krokov, ktoré za hodinu 
dokážete urobiť. Ak pri bežnej chôdzi urobíte 4000 krokov, prejdete 
za hodinu zhruba 4 km. Vaša rýchlosť je teda 4 km/h. Ak frekvenciu 
svojich krokov zvýšite a urobíte ich za hodinu 5000, vaša rýchlosť sa 
pochopiteľne zvýši na 5 km/h.

To isté platí aj pre procesor. Pomerne bežný 4 GHz procesor 
urobí za sekundu 4 miliardy krokov (250 pikosekúnd na jeden krok). 
Ak ho pretaktujete na vyššiu frekvenciu, bude operácie vykonávať 
rýchlejšie. Bude na to ale vyžadovať aj viac energie, podobne ako vy 
na rýchlejšiu chôdzu. Z tohto dôvodu sa procesory často automaticky 
podtaktujú (znižujú svoju frekvenciu), v čase keď nie je výkon potreb-
ný. Ich spotreba sa tak zníži a vám stúpne výdrž batérie. 

Tu ale porekadlo „vyššia frekvencia = vyššia rýchlosť“ končí. 
Frekvenciu procesora nie je možné porovnávať naprieč rôznymi 
generáciami a modelmi CPU. Ak zostaneme u nášho prirovnania 
s chôdzou, môžete si to zjednodušene predstaviť tak, že napríklad 
4000 krokov dospelého človeka s výškou 1,8 m nie je totožných 
s 4000 krokmi dieťaťa s výškou 1 m. U procesorov rozdiel nespô-
sobuje dĺžka kroku, ale rozdiely v mikroarchitektúre procesora ako 
takého, čo je značne komplexnejšie (naše prirovnanie s chôdzou 
sa tu už rozpadá). Procesor v jednom kroku (takte) vykonáva viac 
inštrukcií naraz, pričom toto číslo sa s postupným vývojom zlepšuje. 
Označujeme ho skratkou IPC (instructions per cycle/clock), teda 
počet inštrukcií za jeden krok/cyklus. Veľké desktopové procesory 
majú značne robustnejšiu architektúru ako mobilné (majú pravdaže 

aj väčšiu spotrebu). 
Kým ARM procesory 
obvykle zvládnu vyko-
nať 1 až 2 inštrukcie za 
cyklus, x86 procesory 
v podobe AMD Ryzen 
a Intel Core ich obvykle 
robia 16. Už len z tohto 
dôvodu teda nemôžete 
výkon rôznych typov 

procesorov porovnávať výhradne iba 
podľa frekvencie.

Ak chcete dostať reálny prehľad 
o rozdiele vo výkone, musíte rôzne typy 
procesorov porovnávať priamym testom. Do hry totiž vojde nielen 
ich frekvencia, ale aj konštrukcia jadier, vyrovnávacia pamäť, počet 
jadier a podobne. Rozličné úlohy sú pri tom na jednotlivé rozdiely 
v konštrukcii aj rozlične citlivé. Niektoré aplikácie ťažia z väčšieho 
počtu jadier, takže procesory s viac jadrami majú výhodu, aj keď ich 
frekvencia je nižšia, zatiaľ čo iné aplikácie dokážu využiť naplno prak-
ticky len jedno jadro, takže ich výkon sa odvíja od výkonu a frekvencie 
jadra procesora ako takého. Na všetko vplýva aj to, ako efektívne je 
daná mikroarchitektúra procesora vytvorená a je bežné, že novšie 
procesory z rovnakej triedy dosahujú na rovnakej frekvencii vyšší 
výkon, ako procesory z minulosti. 

Na ukážku použime procesor AMD Ryzen 7 2700X, ktorý je dnes 
top modelom vo svojej kategórii a triede. Má 8 jadier a pracuje na 
frekvencii 3,7 až 4,35 GHz. Označme jeho výkon hodnotou 100 %. 
Jeho sesterský lacnejší procesor Ryzen 7 2700 (bez X prívlastku) je 
architektonicky totožný. Má rovnaký počet aj typ jadier, ale pracuje 
len na frekvencii 3,5 až 4,1 GHz. Dosahuje tak len 90 % výkonu. Ako je 
vidieť, v tomto prípade rozdiel robí prakticky len frekvencia. Akonáhle 
sa však posunieme k iným CPU, do hry vstúpia iné faktory. Vezmime si 
napríklad štvorjadrový Intel Core i3-8350K, ktorý pracuje na frekvencii 
4,8 GHz. Jeho frekvencia je vyššia, ale rozdiely v architektúre a jadrách 
spôsobia, že jeho výkon je naprieč rôznorodými testami len na úrovni 
74 %. Podobné je to napríklad aj u starého 4,8 GHz procesora AMD 
FX-8300. Ten je postavený na starej architektúre Piledriver/Vishera, 
pričom mal rovnaký počet jadier ako aktuálne procesory AMD Ryzen 
(8). V minulosti býval top modelom AMD, mal rovnaký počet jadier 
a výrazne vyššiu frekvenciu ako aktuálne top modely Ryzen 2700X, ale 
aj napriek tomu dosahoval len zhruba 65 % ich výkonu.

Z tohto je pekne vidieť, že frekvencia procesora síce dobre ukazuje, 
kde sa konkrétny typ CPU nachádza v rámci svojho vlastného 
modelového radu (s vyššou frekvenciou obvykle stúpa aj cena), ale 
akonáhle porovnávate rôzne typy a generácie procesorov, frekvencia 
už o výkone nehovorí nič a na ukážku rozdielu vo výkone musíte 
vyhľadať výkonové testy.
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podvodnú stránku, ktorá sa podobá webu nejakej banky. Stránka sa 
následne od vás pokúsi vylákať prihlásenie, čím dôjde k prezradeniu 
prihlasovacích údajov do vášho elektronického bankovníctva. Tretím 
spôsobom je komunikácia, pri ktorej podvodník s vami mailom len 
komunikuje a napíše vám napríklad, že vám peniaze posiela. Dôjde 
ale k nejakému „problému“ a niečo nejde vybaviť a ste nútený zaplatiť 
nejaký transferový poplatok, napríklad 50 eur. Keďže sa vám to zdá 
málo, pretože si myslíte, že nakoniec dostanete 10 000 dolárov, 
zaplatíte ich a podvodník je v zisku. Vám pravdaže žiadne peniaze 
nikdy nedorazia, pretože ich transfer bol len podvod.

Podvodník pravdaže vie, že skoro nikto mu na daný mail nenaletí. Ale 
aj keď naň naletí len 1 človek z 1000, pri jednom milióne rozposlaných 
mailov to znamená 1000 ľudí, ktorí naletia a poplatok zaplatia.
A 1000 x 50 eur je veru poriadna suma a vidno, prečo to podvodníci robia.

Ako sa teda brániť? Skrátka treba len vedieť, že k takýmto podvodom 
dochádza. Keďže maily neprichádzajú od vašej banky a ani nijako 

nesúvisia s ničím čo ro-
bíte (prečo by vám niekto 
posielal 10 000 dolárov 
za účasť na projekte, 
o ktorom ani nič nevie-
te?), treba ich ignorovať 
a zmazať. Môžete ich 
takisto označiť ako spam, 
čo pomôže v tom, aby vás 
v budúcnosti neotravovali 
medzi klasickou poštou. 
Ak tieto maily ignorujete 
a neklikáte na ich prílohy, 
odkazy a tlačidlá, infekcia 
ani okradnutie vám 
nehrozí.
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Čo robiť, ak sa po štarte Windows zobrazí len tapeta plochy a príkazový riadok
Včera sa na mojom počítači začal vyskytovať zvláštny problém. Vždy keď 
zapnem alebo reštartujem počítač, zobrazí sa po prihlásení do účtu len tapeta 
pracovnej plochy a malé okno Príkazového riadka (cmd.exe). Počítač následne 
takto zostane. Ak do príkazového riadka zadám Explorer.exe, systém nabehne, 
zobrazí sa spodný panel a všetko už normálne funguje. Skontroloval som 
súbory spúšťané po štarte v msconfi g a nikde nevidím ani zmienku o tom, že 
by sa mal spúšťať cmd.exe. Žiadne nastavenie som pritom nemenil. Pretestoval 
som počítač aj antivírusom, ale žiadnu nákazu nenašiel. Prečo sa to deje 
a prečo sa Prieskumník už nespúšťa sám automaticky ako predtým?

Problém ktorý popisujete môže nastať napríklad po úspešnom 
odstránení škodlivého softvéru z vášho počítača, v malom počte 
prípadov takisto pri chybe pri odinštalačnom procese niektorých 
programov (bez vášho zavinenia), alebo v súvislosti s chybou pri 
aktualizácii či modifi kácii niektorých systémových súborov. 

Vaším problémom nie je to, že sa spúšťa po štarte príkazový 
riadok. Darmo ho hľadáte v zozname spúšťaných súborov po štarte. 
Chyba je to, že sa automaticky nespúšta Prieskumník (Explorer.exe). 
Otvorenie príkazového riadka je len prirodzený následok a automatic-
ká reakcia systému na túto situáciu. 

To, že sa Explorer.exe sám nespúšťa je vo väčšine prípadov zavi-
nené nekorektnou vetvou registra, ktorá sa o túto udalosť pri štarte 
systému stará. Po manuálnom spustení Explorer.exe kliknite na už 
funkčnom Windows na menu Štart a do integrovaného vyhľadávania 
zadajte Regedit. Na vyhľadanú položku kliknite pravým tlačidlom 
myši a spustite ju s oprávneniami správcu.

Otvorí sa editor systémového registra, pričom na ľavej strane 
okna postupne rozbaľte nasledovnú vetvu: HKEY_LOCAL_MACHINE\
SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon. 

Po kliknutí na Winlogon presmerujte svoju pozornosť na pravú 
stranu obrazovky a nájdite dva konkrétne kľúče: Shell a Userinit. Ako 
prvý vás bude zaujímať kľuč nazvaný Shell. Jeho hodnota musí byť 
nastavená na explorer.exe. Ak tomu tak nie je, otvorte daný kľúč dvoj-
klikom a do políčka Value data danú hodnotu (explorer.exe) zapíšte. 
Následne okno potvrďte tlačidlom OK. 

O niekoľko pozícií nižšie sa nachádza kľúč Userinit. Jeho hodnota 
musí byť nastavená na C:\Windows\system32\userinit.exe. Výnimku 
tvoria len systémy nainštalované na inej než štandardnej lokalite, čo 
je značne raritné. Pri probléme ktorý zažívate je veľmi časté, že tento 
kľúč je zničený a obsahuje adresu smerujúcu niekde do vášho profi lu 
a podobne. Ak je tomu tak, položku v podobe kľúča otvorte a hodnotu 
C:\Windows\system32\userinit.exe do neho zadajte ručne. Následne 
editor registrov zavrite a reštartujte počítať. Váš problém by mal byť 
odstránený.

Ak v systémovom registri nenájdete žiadny problém a po-
ložky Shell a Userinit sú nastavené správne, je následne vhodné 
sa rozhodnúť, koľko času a úsilia chcete oprave venovať. Tento 
problém je totiž obvykle naviazaný len na konkrétny používateľský 
účet a možná cesta na jeho odstránenie je vytvoriť si nový, alebo 
existujúci reštartovať (s ponechaním súborov). Prvá možnosť je síce 
ručne prácnejšia, ale zato praktickejšia a rýchlejšia, ak je na systéme 
nainštalovaných mnoho aplikácií. Druhá možnosť je síce v základe 

jednoduchá (pár kliknutí), ale vykonáva 
sa dlho, väčšinu programov budete 
musieť nainštalovať znova a prídete 
o mnohé nastavenia.

Ak sa rozhodnete pre prvú mož-
nosť, kliknite na menu Štart a otvorte 
Nastavenia. V sekcii Kontá otvorte 
sekciu Rodina a ostatní ľudia a Pridať 
do počítača niekoho iného. Zobrazí sa 
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dialógové okno na zadanie Konta Microsoft. Túto možnosť zatiaľ pre-
skočte kliknutím na položku Nemám prihlasovacie údaje tejto osoby,
pričom v nasledujúcom okne kliknite na možnosť Pridať používateľa 
bez konta Microsoft. Zobrazí sa dialógové okno vytvorenia lokálneho 
účtu nenaviazaného na e-mailovú adresu, kde zadajte nejaké 
preferované meno a kliknite na tlačidlo Ďalej. Počítač reštartujte a do 
nového účtu sa prihláste.

Ak v novom účte všetko funguje 
a Prieskumník sa v ňom normálne 
otvára, presuňte si dáta z toho 
pôvodného účtu do nového. Otvorte 
priečinok C:/Používatelia/Meno vášho 
starého účtu a následne v novom 
okne otvorte jeho nový náprotivok na 
adrese C:/Používatelia/Meno vášho 
nového účtu. Všetky priečinky z toho 
starého, pričom ide o Dokumenty, 
Stiahnuté súbory, Pracovnú plochu 
a iné, si môžete bez akýchkoľvek 
starostí rovno presunúť do toho nového a povoliť prepis (v skutoč-
nosti sa vlastne nič nebude prepisovať a len potvrdzujete presun 
priečinkov s rovnakým názvom). Za pár sekúnd bude hotovo.

Následne si presuňte aj súbory patriace programom. Ide hlavne 
o profi ly internetových prehliadačov (história, uložené heslá, obľúbe-
né stránky), ale takisto aj uložené pozície rôznych hier, či špecifi cké 
nastavenia rozloženia panelov v rôznych aplikáciách. Tieto dáta sú 
v skrytých priečinkoch a pre ich zobrazenie kliknite v ľubovoľnom 
okne Prieskumníka priečinkov na Zobraziť/Možnosti, kde v otvorenom 
okne s nastaveniami zaškrtnite na karte Zobrazenie možnosť Zobra-
zovať skryté súbory a priečinky a následne zrušte zaškrtnutie políčka 
Skryť chránené súbory operačného systému.

Ide predovšetkým o presun obsahu priečinka AppData, ale môžete 
presunúť takisto aj prípadné iné skryté priečinky vo vašom účte, 
súvisiace s niektorými špecifi ckými programami. Jediné, čo nepre-
súvajte, sú akékoľvek súbory nachádzajúce sa v prvej úrovni (C:/
Používatelia/Meno vášho starého účtu), nazvané ntuser.dat či ntuser.
ini. Tie patria konfi gurácii vášho pôvodného a nefunkčného účtu. 

Po kompletnom presune súborov by malo všetko fungovať tak ako 
predtým. Ak ste presunuli prakticky všetko, nefunkčný účet môžete cez 
Nastavenia odstrániť. To umožní premenovanie toho nového na pôvod-
ný názov, prípadne v rámci Windows 10 prepojenie s kontom Microsoft 
s rovnakou e-mailovou adresou, akú používal pôvodný účet.

Ak sa vám toto riešenie zdá príliš komplikované a rozhodnete sa 
pre automatickú druhú možnosť, pretože vás pôvodné nastavenia 
a aplikácie nezaujímajú, kliknite na menu Štart a otvorte Nastavenia. 
V sekcii Aktualizácia a zabezpečenie vyberte sekciu Obnovenie. Tu 
kliknite na tlačidlo Začať. V okne „resetovať PC“, ktoré sa objaví, 
kliknite následne na „Ponechať osobné súbory“ a počkajte na 
pripravenie celej operácie. Uvidíte následne zoznam aplikácii, ktoré 
sa odstránia, čo potvrdíte tlačidlom Ďalej a následne Resetovať (celý 
proces môže trvať niekoľko desiatok minút až hodinu).
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