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NASTALA ÉRA 
ELEKTROMOBILITY STR. 50

AKO ZÍSKAŤ A ČÍTAŤ ELEKTRONICKÉ KNIHY?  ◊ HOLENIE PRE TVÁR A CELÉ TELO PHILIPS ONEBLADE



NAJVIAC PRÉMIOVÉHO FUTBALU
NÁJDETE NA MAGIO TV
Nenechajte si ujsť 4 top ligy a ďalšie futbalové prenosy. Prinášame až 30 zápasov týždenne.
Exkluzívne na kanáloch DIGI Sport.
Viac na www.telekom.sk/magio-sport

Televízne kanály DIGI Sport sú dostupné v službe Magio Televízia pre programy L a XL. Športové kanály DIGI Sport sú v SR exkluzívne dostupné
v ponukách spoločností Slovak Telekom a DIGI SLOVAKIA. Podmienky služby Magio Televízia sú dostupné na�www.telekom.sk�a na�www.magio.sk

05_19_inzercia casopis Touch it_300 210x297.indd   1 09.05.19   15:26



ačal som hneď skraja návštevou 
New Yorku so spoločnosťou Acer. 
Mal som prestup vo Švajčiarsku, a to 

som si myslel, že v pohode zájdem do salónika 
a „pripravím“ sa na let americkou spoločnosťou 
United. Aby som to vysvetlil, americká spoločnosť 
v mojom preklade znamená, že by ste mali dostať 
len jeden nápoj k jedlu a ste vybavení (s výnimkou 
vody). V skutočnosti môžete vyžobroniť dva, ale 
ostatné už len na zakúpenie. Salónik sa však 
v Zürichu nekonal. 
Na United let sa totiž 
nedala cez internet 
vystaviť palubná vstu-
penka, a tak som musel 
ku skutočnej osobe. 

Bola tu neskutočne 
nepríjemná Švaj-
čiarka, ktorá navyše 
nevedela nič. Začalo 
to tým, že sa ma 
opýtala, či mám na 
vstup do USA víza. Tie 
som skutočne mal 
tak pred 5 rokmi, ale 
odkedy sa dá cestovať 
na jednoduchšiu 
ESTU, používam túto 
možnosť. A stále jej to 
nešlo do hlavy. Začala 
s počítačom robiť 
neskutočné veci, na 
jej tvári sa strieda-
vo objavovali stopy 
mučenia, neschopnosti, sklamania, nádeje, 
a tak dookola. Preverovala, či mám naozaj 
platnú ESTU a ako je to s tými mojimi dávnymi 
vízami a stále jej to nebolo celkom jasné. Po 
asi 10 minútach sa za mnou vytvoril zaujímavý 
rad ľudí a situáciu bolo treba nejako riešiť. 
Medzitým už zaznelo aj hlásenie o poslednej 
výzve na nastúpenie, ja som stále bezmocne 
stál tak 15 metrov od vytúženého vchodu do 
lietadla. Nakoniec som palubnú vstupenku 
od nej dostal a šiel do lietadla. Akurát, že pri 
vstupe ma nepustili, lebo palubný lístok mi vy-
dala na iný let a vrátili ma späť k nej. Našťastie 
medzitým prišiel na pomoc neschopnej pani aj 
pán, ktorý všetko riešil s úsmevom a pokojne 
všetkých vybavoval. Ja som stál na konci radu 
a nakoniec som už ostal mimo lietadla len sám. 
A keď sa letušky začali pripravovať na uzavretie 
vstupu do lietadla, vedel som, že niečo fakt 
treba urobiť. Svoj pas a nepoužiteľnú palubnú 
vstupenku som tak nezaniesol k pani neschop-
nej ako mi nakázali, ale k pánovi rýchlemu 
a jednou vetou mu povedal, čo sa za poslednú 

polhodinu riešilo. Netrvalo to ani minútu a mal 
som vstupenku, ktorou som normálne prešiel. 
Tento zážitok som mal dlho v hlave aj po 
nastúpení do lietadla a let som prežil pomer-
ne hladko. Aj keď so službami v legendárnom 
americkom štandarde. 

Samotné predstavenie Aceru bolo v Brookly-
ne, zaviezli nás z Manhattanu štýlovo loďou. 
Predstavenie bolo rýchle, mal som dosť času 
na prehliadku produktov aj vytvorenie videa. 

Áno, takto to má byť. 
V New Yorku som bol 
aj s Xéniou a šli sme 
si tak pozrieť mesto. 
New York má viacero 
vecí, ktoré sú celkom 
zadarmo a stoja za 
návštevu. Napr. plav-
ba loďou okolo Sochy 
slobody, Brooklynský 
most s dreveným 
chodníkom, Katedrá-
la sv. Patrika či časť 
sídla Donalda Trumpa 
na Piatej avenue. 
Vybrali sme sa aj na 
návštevu pamätníka 
zavraždenia Johna 
Lennona v Central 
Parku. Google nám 
navrhol trasu met-
rom, a to konkrétne 
linku B. Na zastávku 
však skôr prišla linka 

D, ktorá podľa mapy išla rovnakým smerom. 
No, neoplatí sa neposlúchať Google, to sa mi 
už párkrát potvrdilo. Aj teraz – šli sme síce 
rovnakým smerom, ale linka D je expres. Inými 
slovami metro prešlo tak troma zastávkami 
bez zastavenia a uháňalo čoraz rýchlejšie. 
Keď sme si to všimli, uvedomili sme si, že vo 
vozni sú okrem nás samí černosi. A v tom vozni 
časom naozaj tma hustla. Smerovali sme na-
miesto do Central Parku do Bronxu a keď sme 
konečne zastali, vôbec to na stanici nevyzeralo 
bezpečne. Veľmi rýchlo sme sa otočili na päte, 
nasadli do prvého spoja späť, presne podľa od-
porúčania Google a s 30 minútovým meškaním 
sme sa dostali na plánované miesto. 

Ďalším mojím zážitkom bolo odovzdáva-
nie cien pre najlepších fotografov na svete 
v Londýne. Bolo to na pozvanie spoločnosti 
Sony a osobne som si to užil, lebo fotky mám 
rád a hlavne tie, čo vyjadrujú skutočnú emóciu. 
Na to samozrejme treba chodiť po rôznych 
nebezpečných častiach sveta, ideálne sú pre-
biehajúce vojny. Pozvánka na túto akciu však 

niesla celkom dole malú poznámku: Dress 
code – Black Tie. V preklade do slovenčiny je to 
síce čierna kravata, ale v redakcii mi vysvetlili, 
že to nie je oblek s čiernou kravatou ale smoking 
s motýlikom. Nič také nemám, som skôr za 
neformálne ošatenie, ale ak som akceptoval 
pozvánku, tak by som sa mal tomu prispôsobiť. 
Teda minimálne som si zohnal motýlika a zobral 
najlepší oblek, aký mám. Ako som v Londýne 
zistil, smoking sa síce podobá na oblek, ale dá 
sa odlíšiť na prvý pohľad. No, v skutočnosti som 
nebol na tom zle. Ruskí novinári totálne ignoro-
vali akýkoľvek dress code a na večeru pokojne 
prišli v rifliach a károvanej košeli. Výrazne sa to 
nehodilo a úsmev na ich tvárach naznačoval, že 
práve toto chceli dosiahnuť. 

Ostatné aprílové cesty už len heslovito. 
V Istanbule som s ASUS-om zistil, že najlepší 
spôsob verejnej dopravy je loď medzi Európou 
a Áziou. Turci minimálne v Instanbule by radi 
do Európskej únie, ale Turci majú úplne inú 
kultúru ako je bežné v EÚ. S LG som bol v Mad-
ride a podarilo sa mi stratiť a neskôr odtiaľ 
poštou doručiť môj obľúbený statív. Mimocho-
dom, Madrid je síce hlavné mesto Španielska, 
ale atmosférou je ďaleko od Barcelony. 

Radšej poschlúchnite Google
V apríli som si teda riadne zacestoval, tentoraz toho už bolo trošku viac ako je zdravé. 

Všetky reportáže nájdete v tomto vydaní 
TOUCHIT a ja sa na vás teším v júnovom 
vydaní.

Z

ÚŽASNÉ POČASIE, NA USA FAKT HISTORICKÝ 
MOST V NEW YORKU

NAPODOBENINY ŠTÝLU BLACK TIE V MOJOM 
PODANÍ V LONDÝNE
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EISA (Expert Imaging and Sound Association) je rastúca komunita 56 technologických magazínov a webov
z 29 krajín, špecializujúcich sa na hi-fi, domáce kiná, elektroniku v autách, mobilnú elektroniku ci foto a video.

Každý rok odborná porota ocenuje najlepšie produkty v daných kategóriách ocenením EISA Award.
EISA Awards pre rok 2019-20 budú oznámené 15. augusta 2019

ˇ
ˇ

2

1

03) DVD:  TEMNÁ VEŽA  

M Á JO VÁ
SÚ ŤA Ž
V májovej súťaži hráme o zaujímavé ceny. 
Stačí, ak odpoviete na súťažnú otázku a 
zaradíme vás do žrebovania. Súťaž sme 
pripravili v spolupráci so spoločnosťami 
Bontonfi lm, Samsung a Trust.

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 5/2019“  
Troch z vás odmeníme skvelými cenami.

1.CENA
PC SKRINKA 
NZXT S340   

3.CENA
SÚPRAVA CHLADIČA 
NOCTUA     
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Výhercovia z vydania marec:
Hoco BS9: Jozef M., Piešťany;
bezdrôtová nabíjačka do auta SBS: Milan H., Mojzesovo;
kniha: Scratch Starter: Pavol S., Bánovce nad Bebravou;
Aukey Ora Fisheye: Mária M., Banská Bystrica;
DVD: Najväčší Showman: Ronald H., Bernolákovo;
kniha: E-shop od nápadu po úspech: Helena K., Beluša;
JBL Endurance DIVE: Peter S., Nové Mesto nad Váhom

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

2.CENA
DVD: NOVEMBROVÍ 

VRAHOVIA 

01) SAMSUNG XPRESS C480W  

02) DRŽIAK NA SMARTFÓN TRUST   

Súťažná otázka
Aké produktové označenie 
má najekologickejší monitor 
na svete?

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
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6 Novinky

9 Najlepšie fotografie podľa Sony World 
Photography Awards

10 Next@Acer:                                                               
Toto sú novinky, na ktoré svet čakal

12 ASUS ukázal mobilné zariadenia s brutálnym 
výkonom

14 Aké sú najnovšie trendy v monitoroch?

16 Samsung Galaxy A:                                            
Koniec jednej série, úsvit druhej

18 Čo uvidíme na výstave IFA 2019?

19 Pri ochrane objektu sa už presadzujú 
bezdrôtové technológie 

20 Zradcovská osmička, ktorá stvorila Silicon 
Valley

27 Pred sto rokmi vznikla na Slovensku prvá 
poisťovňa. Dnes je z nej Allianz - SP

28 Milan Kasík: Tajomstvom úspechu Konica 
Minolta sú jej zamestnanci 

29 Telekom: Prejdite z Happy paušálov na ÁNO aj 
počas aktuálnej viazanosti a získajte viac dát

30 Vyberáme mobilný paušál do 30 eur

32 Nové paušály mobilného internetu od 
Orangeu

34 GDPR jeden rok po veľkom tresku

41 Výhody DMS v kocke

42 Ako získať a čítať elektronické knihy?

45 Májová aktualizácia pre Windows 10: Aké 
novinky prináša?

46 Ako funguje Apple CarPlay a Android Auto?

48 SHARE CAR v praxi 

49 Stratená radosť z nazlosteného položenia 
telefónu

49 Buďme ohľaduplnejší, spomaľme a 
pozerajme dvakrát

Obsah
Tech

45
Prehľad

Májová aktualizácia
pre Windows 10
Aké novinky prináša?
Prvá tohtoročná veľká aktualizácia prichádza až v máji a jej označenie je 1903. 
My prinášame prehľad noviniek, na ktoré sa môžete tešiť, ak používate tento 
operačný systém.

50
   Trendy

Ten pravý čas  
na e-mobilitu už nastal
Elektrický bicykel a iné elektrické vozidlá sú čoraz viac populárnejšie. Ebajk 
je vhodný pri dlhších jazdách v teréne aj po meste a s takýmto bicyklom 
získavate partnera na relax, oddych aj zábavu. Elektrický bicykel treba vyberať 
starostlivo. Jednak to nie je lacný špás a ponuka na súčasnom trhu je široká. 
Práve preto je tu náš veľký test. 

20
   Prehľad

Zradcovská osmička,
ktorá stvorila Silicon Valley
Kremíkové údolie sa nestalo kremíkovým len tak náhodou. Stálo za tým osem 
ľudí, ktorí rozhodli o tom, že dnes máme počítače v podobe v akej ich poznáme 
a zadefinovali technologický vývoj na dlhé roky dopredu. Odhaľte s nami tento 
príbeh, ktorého ozvenu cítime dodnes.

m á j   2 0 1 9
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74
Test

Televízor Samsung 
z Las Vegas už aj u nás

Na najnovší QLED televízor od Samsungu sme čakali asi 3 mesiace. Boli 
sme zvedaví, čo tento rok s touto technológiou vymysleli a ako si poradili 
s konkurenciou v podaní OLED. Ako zistíte, nový televízor pridal na kvalite 
obrazu a nás zaujímala hlavne jeho technologická výbava. 

Apps 

Aplikácie
pre cyklistov

S hlavnou témou sme ladili aj prehľad aplikácií. S naším výberom budete 
mať pod kontrolou takmer všetko, čo je späté s cyklistikou. Prinášame výber 

siedmich pomocníkov do vrecka, ktorí pomôžu naplánovať a zaznamenať každý 
cyklovýlet jednoducho, priamo zo smartfónu.

60
50 Ten pravý čas na ebajk už nastal

54 6 elektrobicyklov v našom teste

58 Jar a e-mobilita v harmónii  

60 Aplikácie pre cyklistov

62 Tretí slovenský ebajk zraz!

63 Surfujeme na internete: Cyklistika

64 TOUCHIT BEST

66 Cenové a fotografické tipy na smartfóny

74 Televízor Samsung z Las Vegas už aj u nás

75 McIntosh a jeho 70. narodeniny

76 Holenie pre tvár a celé telo pomocou 
OneBlade 

78 Bezdrôtové a športové slúchadlá

79 Testovali sme najnovšie počítače 
Microsoft Surface

80 Duel: Pracovné notebooky Lenovo a MSI

84 ASUS TUF Gaming FX705G: Herný 
notebook s extra odolnosťou

86 Test najnovších monitorov do kancelárie

88 Stabilizátor pre veľké zrkadlovky

89 Bezpečnostná kamera, ktorá dokáže 
rozpoznať oheň

90 Silné heslo, silný duch a vaše dáta v 
bezpečí

92 Užitočný softvér: Ashampoo 
WinOptimizer 2019

93 Profit365: Ekonomický systém priamo v 
smartfóne

94 Herná rubrika

96 Tipy a triky pre Windows 10

97 Používame Microsoft Office a Windows 10

98 Porovnávač kľúčov - nový nástroj v 
SSLmarkete

99 Otvorte si myseľ vďaka myšlienkovým 
mapám

100 TOUCHIT radí

103 Pripravujeme

Hard

66
Test

Cenové a fotografické
tipy na smartfóny
V tomto vydaní prinášame samé novinky, celkovo sme testovali 8 smartfónov. 
Pritom prichádza doba, keď sa aj s úplne najlacnejším smartfónom bude dať 
pohodlne žiť. Na druhej strane je tu doba telefónov so skladacím displejom. 
O tom všetkom v našom teste. 

Tips

Apps

Téma



03Špeciálne kryty pre Samsung Galaxy S10
Samsung pre svojich fanúšikov pripravil špeciálnu edíciu krytov Galaxy Friends s te-
matikou komiksových hrdinov Marvelu. Majitelia smartfónov Galaxy S10e, S10 alebo 
S10+, môžu využiť NFC kryty s ďalšími možnosťami. Po nasadení sa totiž automa-
ticky rozpoznajú vďaka NFC priamo na kryte.
Smartfón stiahne tému podľa rozpoznaného krytu a prispôsobí domácu obrazovku, 
obrazovku uzamknutia ako aj ikony a časť témy aplikácií priamo od Samsungu. Máte 
voľbu toho, ako presne si budete chcieť rozhranie novým krytom prispôsobiť. Nie 
je to však nutnosť. K dispozícii sú motívy Captain America, Spider-Man, Iron Man, 
Marvel Logo, Marvel Comics a Avengers Comics.
Kryty sa zameriavajú na ochranu zadnej strany a bokov. Sú skutočne pevné a ich 
odobratie zo smartfónu vyžaduje väčšiu silu. Smartfón sa týmto úkonom nijako 
nepoškodí a nemáte šancu ho dať náhodne dole. Získate aj menšiu šmykľavosť 
smartfónu. Rozmery sa trochu zväčšia a budete to pociťovať, avšak na kryt si veľmi 
rýchlo zvyknete.

02
Špičková webkamera pre videokonferencie
Logitech MeetUp je špičková webkamera, ktorá je určená do zasadačiek na účel 
videokonferencií vo vysokej kvalite. MeetUp má moderný dizajn. V strede zariade-
nia sa nachádza samotná kamera, okolo nej nájdete zvukové komponenty – tro-
jicu mikrofónov a reproduktor. Mikrofóny zachytia zvuk do vzdialenosti 2,4 metra. 
V predaji je doplnkový mikrofón, ktorý túto vzdialenosť rozšíri na 4,2 metra. 
MeetUp dokáže snímať obraz v 4K rozlíšení pri 30 fps, avšak na prenos v takejto 
kvalite budete potrebovať USB 3.0 kábel. Súčasťou balenia je USB 2.0 kábel, kto-
rý umožňuje prenos obrazu v kvalite do Full HD. Kamera má 120° zorné pole, čo 
je ďalšia výhoda. Dokáže teda snímať väčšiu plochu, a to aj na krátku vzdialenosť. 
Motorizovaný objektív má 170° pole pohybu, pričom kamera automaticky sleduje 
človeka, ktorý práve hovorí. MeetUp môžete ovládať aj na diaľku, diaľkový ovládač 
je súčasťou balenia. Kamera tiež ponúka 5× HD priblíženie.
Kameru môžete položiť na pevnú plochu, pomocou držiaka ju upevníte pod 
televíznu obrazovku. Inštalácia je jednoduchá – stačí pripojiť jeden kábel do 
USB portu počítača a napájanie do elektrickej siete. MeetUp nevyžaduje žiaden 
extra softvér k svojmu fungovaniu, kameru využijete vo všetkých existujúcich 
videokonferenčných službách. Naše testovanie potvrdilo, že kvalita zvuku 
a videa je na špičkovej úrovni.

C E N A :  3 9 , 9 0  € Z A P O Ž I Č A L :  S A M S U N G

HOTNovinky

Tech

01Dokovacia stanica s USB-C portom
BML USB-C Multiport docking station L je príslušenstvo z čoraz obľúbenejšieho seg-
mentu dokovacích staníc s USB-C portom. Tie obvykle ponúkajú porovnateľné funkcie 
a odlišujú sa najmä portovou výbavou a dizajnom.
BML USB-C Multiport docking station L má konštrukciu z hliníka. Zariadenie môžete 
použiť aj ako podložku pod notebook na dosiahnutie pohodlnejšieho náklonu klávesnice 
pri písaní. Vo výbave má dvojicu USB 3.0 portov, HDMI a VGA výstup a dva USB-C porty. 
Jeden USB-C port použijete na prepojenie dokovacej stanice s notebookom, druhý 
USB-C port slúži na nabíjanie s výkonom do 60 W. Nechýba ani 3,5 mm jack.
Dokovacia stanica umožňuje prenos obrazu v rozlíšení až 4K, avšak kvôli použitému 
HDMI štandardu iba pri 4K/30 Hz. Odporúčame teda použiť nižšie rozlíšenia, tie pod-
porujú aj režim 60 Hz resp. v prípade 4K monitora zvoliť iný USB-C adaptér s podporou 
prenosu obrazu v 4K pri 60 Hz.
Zariadenie má rozmery 235 x 34 x 34 mm a počas testovania fungovalo bez problé-
mov. Priložený USB-C kábel má dĺžku 30 cm. BML USB-C Multiport docking station L je 
praktické príslušenstvo.

C E N A :  6 0  € Z A P O Ž I Č A L :  B M L

C E N A :  9 2 5 , 9 0  € Z A P O Ž I Č A L :  L O G I T E C H

01použiť aj ako podložku pod notebook na dosiahnutie pohodlnejšieho náklonu klávesnice použiť aj ako podložku pod notebook na dosiahnutie pohodlnejšieho náklonu klávesnice 
pri písaní. Vo výbave má dvojicu USB 3.0 portov, HDMI a VGA výstup a dva USB-C porty. pri písaní. Vo výbave má dvojicu USB 3.0 portov, HDMI a VGA výstup a dva USB-C porty. 
Jeden USB-C port použijete na prepojenie dokovacej stanice s notebookom, druhý 
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Prenosná zásuvka na cesty
Goal Zero Sherpa 100AC je nekompromisná powerbanka s kapacitou až 25 600 mAh. 
Je to maximum, čo si môžete zobrať do príručnej batožiny do lietadla. Poradí si 
nielen s klasickými konektormi ako USB-A či USB-C, ale aj s bezdrôtovým nabíjaním 
a vďaka integrovanej zásuvke dokonca aj so zariadeniami, ktoré vyžadujú napätie 
230 V.
So Sherpa 100AC nabijete nielen mobilné telefóny, tablety, fotoaparáty, ale dokonca 
i notebooky a ďalšie zariadenia. OLED displej s indikátorom batérie aj zostávajúcim 
časom výdrže vás informuje o aktuálnom stave nabitia powerbanky.
Flexibilita Sherpa 100AC umožňuje nielen široké možnosti nabíjania externých 
zariadení, ale aj niekoľko možností nabitia samotnej powerbanky. Použiť môžete 
zásuvku, USB kábel, 12 V autoadaptér či solárne panely od Goal Zero, vďaka ktorým 
môžete využiť aj prirodzenú slnečnú energiu. Pomocou nej powerbanku nabijete 
doplna za 7 hodín.
Hmotnosť Sherpa 100AC je niečo cez 900 gramov. Rozmery sú dosť kompaktné na 
to, aby ste si s jej uskladnením bez problémov poradili doma i na cestách. Súčasťou 
balenia sú aj robustné káble dimenzované na 3 A. Dizajn tohto zariadenia je veľmi 
zaujímavý. 

Nabíjačka s bezdrôtovým nabíjaním
Powerbanky idú s dobou a prinášajú technologické vylepšenia. Samsung Wire-
less Battery Pack má kapacitu 10 000 mAh a podporu na bezdrôtové nabíjanie 
iných zariadení. A ešte k tomu podporuje rýchle nabíjanie pre seba a pre iné 
zariadenia pripojené k nej. Má hlinkové telo a na jednej strane gumovú podložku 
na nabíjanie štandardom Qi. Nabíjať môžete kompatibilné smartfóny (napríklad 
široké portfólio Galaxy S), hodiny Galaxy Watch Active, slúchadlá Galaxy Buds 
alebo ďalšie zariadenia.
Pomocou kábla sa bude nabíjať s výkonom 15 W, teda rovnako ako pri štan-
dardnej Fast Charge nabíjačke od tohto výrobcu. Súčasne môžete nabíjať dve 
zariadenia. Powerbanka má LED ukazovateľ zostávajúcej kapacity a tlačidlo na 
manuálne zapnutie bezdrôtového nabíjania. Celkovo je to veľmi šikovné zariade-
nie, ktoré radi využívame. 

Až 10 hodín na jedno nabitie 
Úplne bezdrôtové slúchadlá sú dnes v móde. Creative Outlier Air Sport majú 
extra výdrž, a to až 10 hodín na jedno nabitie. Dodávajú sa s pomerne veľkou 
nabíjacou kolískou, no vďaka nej ich môžete nabiť ešte dvakrát a získať tak 30 
hodín prehrávania. Zmestí sa vám aj do vrecka na nohaviciach, ale je poznať, že je 
rozmernejšia.
Všetko s najnovšími technológiami. Teda Bluetooth 5.0, vďaka čomu ich spárujete 
naozaj jednoducho a majú aj dlhší dosah, najmä však lepšiu stabilitu dátového 
prenosu ako verzia Bluetooth 4.2. Používajú čip Qualcomm QCC302x podporujúci 
technológiu TrueWireless Stereo Plus. Krytie IPx5 im dáva odolnosť voči pošplie-
chaniu a potu, sú teda určené nielen pre športovcov, ale aj do každého počasia.
Na pohľad sa zdajú aj slúchadlá väčšie, prinášajú však hlavný benefi t vo výdrži. 
Ich dizajn je prispôsobený tak, že nevytŕčajú z ucha nijak výrazne. Hudobne je 
zvuk vyvážený do značných detailov vrátane basového sprievodu. Odporúčame 
ich ako univerzálne slúchadlá na cestovanie a do kancelárie. Pohodlne sa nosia 
a návleky nezachytávajú nečistoty.

C E N A :  4 9 , 9 0  € Z A P O Ž I Č A L :  S A M S U N G

C E N A :  7 9 , 9 9  € Z A P O Ž I Č A L :  C R E A T I V E

C E N A :  3 4 9  € Z A P O Ž I Č A L :  M O R I S  D E S I N G

01 04
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a návleky nezachytávajú nečistoty.

C E N A :  7 9 , 9 9  €
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09LED tričko s programovateľným textom 
Toto ste určite chceli – tričko GLUWY. Je to tričko v čiernej farbe, ktoré má v sebe LED 
panel s rozmermi 240 mm x 73 mm a cez mobilnú aplikáciu vytvárate texty či obrázky 
– buď statické alebo animované. Môžete si naozaj vymyslieť hocičo, aplikácia to splní 
a vy budete majiteľom naozaj jedinečného trička, ktoré nemá nikto iný. Panel vytvára 
210 malých diód a je vsunutý do záhybu na vnútornej strane trička. 
Vhodné je, ak chcete vyjadriť nejaký pocit napr. pred vašou milou a ideálne je na 
promo aktivity. Marketingoví špecialisti o tomto dlho snívali. Mobilná aplikácia je pre 
Android a po spárovaní cez bluetooth sa uskutočňuje priamo v aplikácii. V nej si mô-
žete vytvoriť ľubovoľný text, nakresliť obrázok, zvoliť jednu z ponúkaných animácií, prí-
padne aktivovať hudobný ekvalizér v grafi ckej podobe, ktorý bude reagovať na zvuky 
v okolí vášho smartfónu. Text je dobre vidieť aj cez deň, ale najlepšie vynikne v noci. 
Tričko dobíjate pomocou micro USB konektora, doba nabíjania je 1,5 hodiny. Li-Ion 
batéria s kapacitou 500 mAh vydrží 6 až 8 hodín. Tričko je vyhotovené zo 100 % 
polyesteru a prípadné zmoknutie nebude problém. Môžete si vybrať medzi rôznymi 
veľkosťami S, M, L a XL. Toto tričko možno vyprať, avšak len v rukách. Nemusíte 
pritom odpájať elektronické súčasti, ktoré sú dimenzované na styk s vodou. 

08
Maska na tvár
Maska TIN‘SECRET je určená na regeneráciu pleti a jej omladenie. Stačí 15 minút 
každodenného ošetrenia a dostavia sa výsledky. Využíva len studené LED svetlo 
a neemituje žiadne UV žiarenie. Celkovo čistí pleť, zjednocuje farbu pleti, redukuje 
červenkasté škvrny, zjemňuje pleť, redukuje akné, zlepšuje vypnutie pleti, odďaľuje 
starnutie pleti, redukuje vrásky, revitalizuje a omladzuje pokožku, regeneruje bunky 
a spevňuje pleť do hĺbky. 
Zariadenie je vyhotovené z plastu s priezorom na oči. Nabíja sa cez microUSB 
port a váži len 67,5 gramu. Nasadzuje na tvár a obsahuje oceľovú strunu, ktorá ju 
pritláča k tvári. Vo vnútri sa nachádza 32 LED diód, pričom vy ovplyvňujete, aký typ 
procedúry sa bude realizovať. Každá z procedúr využíva inú vlnovú dĺžku a svetlo 
preniká do rôznych štruktúr pleti, kde spôsobuje stimuláciu buniek, zaktivuje ich 
a pleť zostáva hydratovanejšia, vláčnejšia a zjednotí sa. 
Červené LED svetlo stimuluje regeneráciu kožného tkaniva, čím aktivuje tvorbu ko-
lagénu a redukuje tvorbu vrások. Oranžové LED svetlo spôsobí, že tvár je hebkejšia, 
redukuje sčervenanie na pleti a redukuje biele či tmavé škvrny. Modré LED svetlo 
sa používa pri liečbe rozšírených pórov a akné, redukuje množstvo kožného mazu 
a zlepšuje vzhľad mastnej pleti.
Maska je mäkká, veľmi pohodlná na nosenie a obsahuje aj silikónový držiak na nos. 

C E N A :  8 5  € Z A P O Ž I Č A L :  W W W . C O O L - M A N I A . E U 

Tech

07Solárna nabíjačka
NOMAD 28 Plus predstavuje solárnu nabíjačku od spoločnosti Goal Zero. Je veľká zhruba 
ako menšia knižka a ak svieti slnko, môžete mať zadarmo W zdroj elektrickej energie pre 
menšie zariadenia. Pomocou neho sa dá nabíjať telefón, tablet, prípadne aj powerbanku 
od fi rmy Goal Zero. Pozostáva zo štyroch monokryštalických panelov, ktoré vystavíte proti 
slnku a takto sa vytvára elektrická energia. Na výstupe môžete získať 2,4 A pri dobrom 
slnečnom svetle. Celá konštrukcia je odolná voči vode a oderu. Polohovateľný podsta-
vec umožňuje panely nastaviť priamo proti slnku. Súčasťou dodávky sú prepojovacie 
káble, ktoré umožňujú prepojiť túto nabíjačku s USB portom, resp. 8 mm jack umožňuje 
prepojiť ho s powerbankami od fi rmy Goal Zero. 
Nabitie telefónu aj tabletu trvalo pri plnom slnku 2 hodiny. Nabíjanie powerbanky 
Sherpa 100AC trvalo 7 hodín. Hmotnosť celej nabíjačky aj s konektormi je 1,36 kg. Pre-
pojovacie káble sú umiestnené za zipsom, aby ste ich nestratili. Adaptér pre USB port 
obsahuje aj bodový ukazovateľ intenzity nabíjania. Tieto nabíjačky sa dajú zapojiť aj do 
reťaze a takto zvýšiť celkový poskytovaný výkon. 

C E N A :  2 4 9  € Z A P O Ž I Č A L :  M O R I S  D E S I G N

C E N A :  8 9  € Z A P O Ž I Č A L :  W W W . C O O L - M A N I A . E U 
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Taliansky fotograf Federico Borella sa 
stal podľa Sony World Photography 
Awards (SWPA) fotografom roka 
a z Londýna si odniesol cenu 25 000 
dolárov. 

oli sme pri tom a v hoteli London 
Hilton Park Lane sme sledovali desať 
víťazov jednotlivých kategórií tejto 

ceny. Dozvedeli sme sa mená víťazov otvore-
nej kategórie (najlepšia samostatná snímka), 
súťaže mladých fotografov a študentov. Vý-
stava ocenených fotografií následne prebehla 
v galérii Somerset House a neskôr sa vydá na 
celosvetové turné. 

SWPA je globálnou platformou pre fotografov 
a prináša pohľady na súčasnú fotografiu. Súťaže 
sa zúčastňujú už etablovaní fotografi, ale je 
otvorená aj pre úplných nováčikov, ktorí takto 
môžu svoje dielo zviditeľniť. Všetci víťazi 
získali fotovýbavu od Sony a ich práce 
sú uverejnené v ročenke víťazov.

Zvíťazil teda Federico Borella, a to so sériou 
snímok pod názvom Five Degrees. Toto dielo 

porota ocenila vďaka citlivosti podania, 
technickej dokonalosti, ale aj cel-

kovému majstrovskému umeniu 
v náročnom prostredí. Borella 

(35), pôvodom z Bologne, 
pôsobí ako fotograf na voľnej 
nohe a má viac ako desať-
ročnú prax ako fotoreportér. 

Séria fotografií Five Degre-
es sa sústredí na samovraždy 

mužov vo farmárskej komuni-
te v juhoindickom Tamil Nadu. Je 

to oblasť, ktorá čelí najhoršiemu suchu za 
posledných 140 rokov. Borella vychádzal zo 
štúdie realizovanej Univerzitou v Berkley, ktorá 
si všimla súvislosť medzi klimatickými zmena-
mi a počtom samovrážd indických farmárov. 
Borella následne dlhodobejšie žil v tamojšej 

komunite. Výsledkom boli 
silné snímky, ktoré zachytá-
vajú vyschnutú krajinu, 
zosnulých farmárov, ale aj 
portréty tých, ktorých po 
sebe zanechali.

Na ceremoniáli v Londý-
ne sa zúčastnil aj umelec 
Nadav Kander, ktorý získal 
ocenenie za výnimočný 
prínos pre fotografiu za celý 
rok. Je to popredný súčasný 
fotograf, ktorý je považova-
ný za jedného z najúspeš-

nejších fotografov svojej generácie. Jeho dielo 
pokrýva široké spektrum žánrov, od leteckých 
záberov krajiny po portréty slávnych osobností 
ako je napr. Obama alebo Donald Trump. 

Súťaž Sony World Photography Awards, ktorú 
organizuje Svetová fotografická organizácia, 
je jednou z najväčších a najprestížnejších 
fotografických súťaží sveta. Do 12. ročníka 
súťaže prišiel rekordný počet 326 997 prihlášok 
od fotografov zo 195 krajín a teritórií. Sú to tie 
najlepšie fotografie súčasnosti z celého sveta, 
ktoré počas posledných niekoľkých rokov vznikli. 
Táto súťaž sa koná aj budúci rok, stačí sa zapojiť 
a vyskúšať šťastie. Podmienkou pre účasť v tejto 
súťaži pritom nie je to, aby bola fotografia vy-
hotovená fotoaparátom značky Sony. Prevažná 
väčšina účastníkov však na zhotovenie fotografií 
použila práve zariadenia tejto firmy.

Ako sme videli, rozhodujúce pre víťazstvo je, 
aby fotografia odhaľovala viac ako je na prvý 
pohľad vidieť. Musí mať atmosféru, ideálne je 
prostredie, kde sa stane nejaká katastrofa ale-
bo naopak momenty šťastia. Fotografia pritom 
vôbec nemusí byť technicky dokonalá, dokonca 
aj rozmazanie môže byť zaujímavým prvkom, 
ktorý ozvláštňuje atmosféru. 

Najlepšie fotografie 
podľa Sony World Photography Awards

Reportáž

B

FREDERICO BORELLA 
PRÁVE PREBERÁ CENU 
ZA NAJLEPŠIEHO 
FOTOGRAFA ROKA

JEDNA Z PÄTICE PRIHLÁSENÝCH 
FOTOGRAFIÍ OD FEDERICA BORELLU 
UKAZUJE OBETE KLIMATICKÝCH 
ZMIEN NA JUHU INDIE
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tom umiestnený touchpad. Máte ho totiž v uhle 
asi 45°,klávesnicu máte ale ideálne umiest-
nenú pod prstami. Pri našich skúškach v New 
Yorku sme touchpad vypli a používali sme len 
externú myš.
Ďalším herným strojom je Acer Predator Helios 
300. Ten má 15,6-palcový FHD displej s IPS 
technológiou, svietivosťou 300 nitov, podpo-
ruje frekvenciu 144 Hz a oneskorenie je 3 ms. 
Tento existuje vo viacerých konfi guráciách. 
Procesorom je Intel Core i8 z 9. generácie, pri 
lacnejších variantoch je to i7 či i5 a maximálna 
kapacita pamäte je 32 GB. Grafi cká karta je 
NVIDIA GeForce RTX 2070 v MaxQ dizajne alebo 
RTX 2060. Kapacita disku je rovnaká ako pri 
modeli Helios 700 a zabudované sú dva repro-
duktory. Použitý je operačný systém Microsoft 
Windows 10. Oba tieto notebooky sú určené na 
hranie hier pri zapnutom sieťovom napájaní. 

Z herných počítačov Acer našu pozornosť 

Spoločnosť Acer tradične organizuje 
pred začiatkom leta akciu Next@
Acer v New Yorku a ukazuje tu svoje 
najnovšie produkty. 

oli sme sa tak pozrieť na novinky 
z oblasti herných notebookov Preda-
tor Helios, ale Acer tiež ukázal cel-

kom nový smer vývoja, ktorým je ConceptD. Boli 
sme pri tom a prinášame všetko podstatné.

Next@Acer
Toto sú novinky, na ktoré svet čakal

Reportáž

B

MAXIMUM, ČO SI MÔŽETE DNES 
ŽELAŤ – ACER PREDATOR 
HELIOS 700 S VYSÚVATEĽNOU 
KLÁVESNICOU

S KONŠTRUKCIOU HELIOS 700 
BOL EVIDENTNE SPOKOJNÝ AJ 
TAIWANSKÝ CEO ACERU, JASON 
CHEN

VÝBORNE SA ZAHRÁTE AJ 
NA HELIOS 300

NITRO 7 V TENKOM KOVOVOM 
PUZDRE

v New Yorku zaujala inovovaná verzia NITRO 
7 a NITRO 5, na ktorých sa dajú dlhšie zahrať 
hry aj na integrovanú batériu. Acer NITRO 7 
má veľmi tenký 15,6-palcový FHD displej 
s úzkymi rámčekmi, procesorom je Intel Core 
z 9. alebo 8. generácie, štandardná kapacita 
RAM je 16 GB (rozšíriteľná na 32 GB). Grafi ka 
je NVIDIA GeForce GTX. SSD je s kapacitou 
256 GB/512 GB alebo až 1 TB a k tomu je tu 
rotačný disk 1 alebo 2 TB. Doba výdrže na 
batériu je do 7 hodín, operačným systémom 
je Windows 10 Home. Acer NITRO 7 je dodá-
vaný v odolnom kovovom tele so zvýšenou 
odolnosťou, jeho hmotnosť je do 2,5 kg.

Acer NITRO 5 má 15,6- alebo 17,3-pal-
cový displej a podobnú hardvérovú výbavu 
ako NITRO 7. 15,6-palcová verzia vydrží na 
batériu až do 8 hodín.
K hernému svetu patrí aj doplnková výbava, 
a tá v prípade sveta Predator zahrňuje 
klávesnicu Aethon 300, myš Cestus 330, 
podložku pod myš, ruksak M-Utility a k tomu 
aj slúchadlá Galea 311. Celok vyzerá dizaj-
novo zladený a ide o mimoriadne kvalitné 
produkty.

Herný svet Helios a NITRO
Asi najväčšiu pozornosť na predstavení pútal 
herný notebook Acer Predator Helios 700, 
ktorý do vienka dostal netradične vysúvateľnú 
klávesnicu. Vo svojom vnútri má procesor Intel 
Core i9 z deviatej generácie, je tu grafi cká kata 
NVIDIA GeForce RTX 2080 a tiež aj špeciálna 
mechanická klávesnica s tlačidlami, ktorých 
sila prítlaku sa dá používateľsky nastavovať.

Helios 700 má obrovský 17,3-palcový FHD 
displej s obnovovacou frekvenciou 144 Hz. Je 
to IPS displej s oneskorením 3 ms a svietivos-
ťou 300 nitov. Maximálna kapacita RAM v tom-
to počítači je 64 GB, SSD disk má kapacitu až 
do 1 TB a k tomu je ešte rotačný pevný disk do 
kapacity až 2 TB. Celkovo tak máte v notebooku 
3 TB pamäťového miesta. k tomu je tu Intel Wi-
-Fi 6 a audiovýbava s 5 reproduktormi. Hmot-
nosť tohto notebooku je okolo 4,5 kg. Operačný 
systém je Microsoft Windows 10.

Spomenutá vysúvateľná klávesnica vytvára 
priestor na lepšie chladenie a zaujímavo je pri-

10 MÁJ 2019
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Nový svet sa volá ConceptD
Tento koncept vychádza z popularity hier medzi 
širokým spektrom používateľov. Už to nie sú len 
čudáci a fakt mladí ľudia, hry sú dnes dobrým 
relaxom pre top manažérov, zahrajú si ich rôzni 
ľudia po práci. Títo však chcú počítač, ktorý 
je na prvý pohľad skôr pracovný nástroj, ale 
hardvérovo je vybavený tak, aby sa na ňom dali 
bez problémov prevádzkovať aj náročnejšie 
hry. Zariadenia z ConceptD majú svoj uhladený 
a minimalistický dizajn a zahrňujú notebooky, 
stolné počítače, monitory a príslušenstvo. 
Stolné počítače z ConceptD dobre využijete aj 
pri najnáročnejších úlohách ako je strih videa 
alebo 3D simulácia.

RODINA CONCEPTD ZAHRŇUJE VŠETKO OD 
STOLNÝCH POČÍTAČOV, CEZ NOTEBOOKY, 
MONITORY, MYŠI, KLÁVESNICE AŽ PO 
NÁHLAVOVÚ SÚPRAVU

CONCEPT 9 JE POMERNE VEĽKÝ 
KONVERTIBILNÝ NOTEBOOK 
S DOTYKOVÝM PEROM 
A OTOČNÝM DISPLEJOM

ELEGANTNÝ DIZAJN 
NOTEBOOKU CONCEPTD 7 

NA ACER CONCEPTD 900 
MÔŽETE POKOJNE STRIHAŤ 
CELOVEČERNÝ FILM

MONITOR ACER 
CONCEPTD CM7321K

TAKTO VYZERÁ STOLNÝ POČÍTAČ, KDE BY 
STE NEČAKALI TAKÝ BRUTÁLNY VÝKON –
CONCEPTD 500

ConceptD 9 s otočným displejom
Ide o najzaujímavejší produkt z rodiny Con-
ceptD. Je to konvertibilný notebook s otočným 
displejom, ku ktorému je aj dotykové pero. 
Hmotnosť tohto notebooku je až 4,1 kg, vo vý-
bave je 17,3-palcový displej s rozlíšením Ultra 
HD 3840 x 2160 bodov, so svietivosťou až 400 
nitov, 100 % Adobe RGB a DeltaE < 1.

Procesorom je Intel Core i9 z 9. generácie, 
štandardná kapacita RAM je 16 GB, s rozšírením 
do 32 GB. Podstatná pre hranie je grafi cká karta 
a tá je NVIDIA GeForce RTX 2080 k tomu 512 GB 
alebo 1 TB SSD. Z portov je tu Thunderbolt 3, USB 
C, DisplayPort, HDMI 2.0 a 2x USB 3.1. ConceptD 
9 má až 4 zabudované reproduktory. Operačným 
systémom je Microsoft Windows 10 Pro.

ConceptD 7 a 5
V prípade Acer ConceptD 7 ide o rozmerovo 
menší notebook s uhlopriečkou 15,6 palca 
a skutočne minimalistickým dizajnom. Aj tu je 
rozlíšenie displeja 4K, svietivosť 400 nitov, 
100 % Adobe RGB, DeltaE < 1 a procesor Intel 
Core i7 z 9. generácie. Je o polovicu ľahší ako 
Concept D9, grafi cká karta však ostala GeForce 
RTX 2080 v MaxQ dizajne. 

ConceptD 5 má rovnaký displej aj dizajn, je tu 
však 8. generácia Intel Core i7 a grafi cká karta AMD 
Radeon RX Vega M GL. Hmotnosť tohto notebooku 
je len 1,5 kg, páčila sa nám integrácia snímača 
odtlačku prstov a zvýšená bezpečnosť dát.

ConceptD 900
Ide o najvybavenejší stroj z rodiny Concept D. 
Je to stolný počítač a procesorom je Dual Intel 
Xeon Gold 6148 so 40 jadrami, ďalej 12 slotov 
pre až 192 GB DDR 4, grafi ka NVIDIA Quatro 
RTX 6000, 1 TB SSD a až dva 2 TB rotačné 
disky. Acer zabezpečil účinné chladenie, giga-
bitový ethernet a pamäťový priestor sa dá ďalej 
rozširovať až do 60 TB.

Dizajn tohto stroja je matný a toto je typický 
počítač na renderovanie videa, modelovanie, 
3D simuláciu a ďalšie náročné úlohy. Pritom 
vyzerá na pohľad efektne a nie je príliš hlučný. 
Operačný systém je Windows 10 Pro.

ConceptD 500
V tomto prípade je to o niečo menej vybavený 
stolný počítač, procesorovým základom je 9. 
generácia Intel Core i9, grafi ka je NVIDIA Quatro 
RTX 4060. Pamäťový priestor tvorí rotačný 
disk 1 alebo 2 TB, SSD má 256 alebo 512 GB 
a hlučnosť celého počítača je pri maximálnom 
výkone menej ako 40 dB. Horná časť ConceptD 
pripomína drevo a je tu aj vyhradený priestor 
na prepojovacie porty.

Concept D monitory a náhlavová 
súprava
Do ConceptD ešte patria monitory, a to 
32-palcový CM7321K a 27-palcový CP7271K P. 
Ide o 4K monitory, model CP7271K podporuje 
144 Hz obnovovaciu frekvenciu a oba majú 
podstavec pripomínajúci drevo. ConceptD 
OJO je náhlavová súprava, ktorá obsahuje dva 
2,89-palcové displeje. Tieto sa automaticky 
prispôsobujú polohe vašich očí.

Celkovo Acer v New Yorku dokázal, že je ur-
čovateľom trendov. Ukázal, ako sa dá elegant-
ne vyriešiť chladenie v poriadne nadupanom 
notebooku (Helios 700) a tiež ako je možné 
spojiť pracovné a herné zariadenie a spojiť tak 
príjemné s užitočným. Pokračovanie predsta-
vovania noviniek bude v septembri na výstave 
IFA v Berlíne a na tejto tlačovke opäť budeme. 
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ASUS si nechal jarné predstavenie 
svojich herných noviniek na Istanbul. 
Tieto zariadenia si dnes kupujú nielen 
čistokrvní hráči, ale aj ľudia, ktorí 
potrebujú prevádzkovať náročné 
aplikácie na mobilnom stroji. 

emusí to byť práve najtenší notebook 
na svete s dlhou výdržou batérie, 
pokojne to môže byť aj zariadenie 

s hmotnosťou do 5 kg, ale pritom kompaktné. 
Podstatný je výkon.  

ASUS ukázal 
mobilné zariadenia 
s brutálnym výkonom

Reportáž

N

KEYSTONE PRINÁŠA MOŽNOSŤ 
PERSONALIZÁCIE NOTEBOOKU A TIEŽ 

SPRÍSTUPŇUJE CHRÁNENÚ ČASŤ DÁT

Nová vlajková loď
A tak prišiel na svet ROG Mothership – mo-
derná náhrada stolného počítača, ktorá si 
ale zachováva možnosti práce s oddelenou 
klávesnicou, brutálnym výkonom, poriadne 
veľkým displejom, na ktorého farby sa môžete 
spoľahnúť. ROG Mothership bude k dispozícii 
na slovenskom trhu. 

Mothership pri práci položíte na stôl, pritom 
sa automaticky vysunie jeho podstavec. Chla-
diaci systém má neobmedzený prístup k prie-
duchu vzduchu na zadnej strane. Využíva sa aj 
tekutý kov, chladí sa odvodom tepla napravo, ale 
aj naľavo od procesora i grafi ckého čipu. Celková 
hmotnosť tohto zariadenia je 4,8 kg a hrúbka je 
29,9 mm. Výroba jedného kusu Mothership trvá 
okolo 20 hodín. 

K dispozícii je konfi gurácia s rýchlym FHD 
displejom so 144 Hz obnovovacou frekvenciou 
a 3 ms odozvou alebo 60 Hz v rozlíšení 4K. 
ASUS ROG pracuje aj na špeciálnej podpore pre 
vybrané výkonovo náročné aplikácie. Prezen-
tované bolo spojenie s fi rmami ako Autodesk, 
Adobe, Unity, V-Ray a pod. 

ROG MOTHERSHIP JE MODERNÁ 
NÁHRADA STOLNÉHO POČÍTAČA

STRIX SCAR III BOL 
VYVINUTÝ V SPOLUPRÁCI 
S BMW DESIGNWORKS

ASUS si nechal jarné predstavenie 
svojich herných noviniek na Istanbul. 
Tieto zariadenia si dnes kupujú nielen 
čistokrvní hráči, ale aj ľudia, ktorí 
potrebujú prevádzkovať náročné 
aplikácie na mobilnom stroji. 

emusí to byť práve najtenší notebook 

mobilné zariadenia 
s brutálnym výkonom

ROG MOTHERSHIP JE MODERNÁ 
NÁHRADA STOLNÉHO POČÍTAČA

Notebook pre hráčov s BMW
a aj s Keystone
Najnovšie notebooky radu Strix sme videli 
v 15,6-palcovej (G531) a 17,3-palcovej (G731) 
verzii s ultratenkými rámikmi. Je to kom-
paktný herný notebook strednej triedy. Na trh 
príde vo verziách SCAR III a Hero III, ktoré sú 
optimalizované na hranie e-športov. Dizajn 
nového radu vznikol v spolupráci s fi rmou BMW 
Designworks Group. Na prvý pohľad si všimnete 
vyvýšený chrbát a pánty, ktoré pripomínajú 
dvere automobilov. Tu však slúžia na lepší 
prieduch vzduchu. 

Podsvietenie Aura Sync umožňuje prispôsobiť 
štýl notebooku a osvetliť aj stôl, na ktorom je note-
book položený. Strix SCAR III je určený pre hráčov 
strieľačiek, čomu zodpovedá aj motív Gunmetal 
Grey a vzor vnútornej časti notebooku. Hero III má 
štýl Midnight Black s kybernetickým textom na 
opierke pre dlane. Oba dizajny majú kovové veko 
a notebooky môžu byť vybavené rýchlymi 240 Hz 
displejmi. Alternatívne je to 144 Hz displej s 3 ms 
odozvou. 

Asi najväčším prekvapením je zariadenie ROG 
Keystone. Je to čítačka zabudovaná priamo 
do notebooku a samotné zariadenie v podobne 
malého kľúča. KeyStone umožňuje personali-
záciu notebooku. Obsahuje NFC a funguje ako 
fyzický kláves na zmenu osvetlenia a ďalších 
nastavení. Takisto umožňuje prístup do utaje-
ného úložiska Shadow Drive, v ktorom sú skryté 
a tiež zašifrované dôležité súbory. 

ISTANBUL

ONDREJ MACKO

ĽUDIA, KTORÍ MAJÚ
NA STAROSTI ROG RADI 
ODPOVEDALI NA NAŠE 

OTÁZKY
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S dôrazom na základnú výbavu
Strix G je cenovo dostupné riešenie herného 
notebooku so základnou výbavou. Grafi cký 
výkon zabezpečuje grafi cká karta radu GeForce 
GTX 16. Strix G je k dispozícii v konfi gurácii 
s procesorom až do Intel Core i7-9750H so 
šiestimi jadrami a 12 vláknami a grafi ckou kar-
tou do GeForce GTX 2070 so 144 Hz displejom.

Notebook je dostupný s Aura Sync podsvie-
tením klávesnice až v štyroch zónach, podsvie-
tená je aj celá podstava notebooku. Nájdete 
tu aj RangeBoost technológiu pre gigabitové 
Wi-Fi, HDMI 2.0b s portom na pripojenie k 4K 
monitorom a televízorom a s podporou pre 
G-SYNC monitory.

Stroj pre každého
Zephyrus je skutočný herný počítač, existuje 
jeho variant s koncovkou S, M a G. Zephyrus 
S GX502 má výkonné chladenie AAS, ktoré 
umožňuje pretaktovať konfi guráciu s grafi c-
kou kartou GeForce RTX 2070 v Turbo režime 
až na frekvenciu 1540 MHz so spotrebou 
115 W. To sú hodnoty, aké obvykle dosahujú 
iba hrubé herné notebooky štandardného 
formátu. 

Zephyrus S GX502 drží krok s modelom 
Strix SCAR III a tiež ponúka displej s frekven-
ciou až 240 Hz a odozvou 3 ms. Obrazovka 
má certifi káciu PANTONE Validated na verné 
zobrazenie farieb. Notebook tiež umožňuje 
prepínať medzi zabudovanou a dedikovanou 
grafi ckou kartou. Zephyrus S GX502 má hrúb-
ku iba 18,9 mm a hmotnosť 2,0 kg. Aj napriek 
kompaktným rozmerom ponúka duálne M.2 
SSD úložiská v zapojení RAID 0, nechýba ani 
gigabitový ethernet rovnako ako gigabitové 
Wi-Fi s technológiou RangeBoost.

Zlatá stredná cesta
Ideálnym stredom je Zephyrus M GU502 s PAN-
TONE displejom so 144 Hz frekvenciou alebo 
s 240 Hz obrazovkou a 3 ms odozvou. Podľa 
ASUS-u je výdrž tohto notebooku na 76 Wh 
batériu viac ako 8 hodín.

NA ASUS STRIX G HRÁ FARBAMI AJ CELÁ 
ZÁKLADŇA. MOŽNO PRIBUDNE AJ AMBILIGHT 
NA ĎALŠIE ZVÝŠENIE EFEKTU

ASUS ZEPHYRUS 
S GX502 S KRÁSNYM 

PODSVIETENÍM 
KLÁVESNICE

ASUS ZEPHYRUS 
S GX502 S KRÁSNYM 

PODSVIETENÍM 
KLÁVESNICE

vať grafi ckú kartu až na frekvenciu 1440 MHz 
pri 115 W. Procesor je dostupný až do Core 
i9-9880H s ôsmimi jadrami pre multitasking, 
hranie a streamovanie na jednom zariadení či 
pokročilú editáciu videa.

O test týchto zariadení sme 
požiadali a tešíme sa hlavne

na Mothership. 

GU502 má grafi ckú kartu až do GeForce RTX 
2060, čo znamená dostatok herného výkonu 
aj v najnáročnejších hrách. Vďaka efektívnemu 
chladeniu je možné pretaktovať grafi ckú kartu 
v tomto notebooku až na 1435 MHz pri 90 W 
v režime Turbo.

Technológia ROG Boost umožňuje pretakto-
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M A D R I D

ROMAN KADLEC

Monitory do domácnosti a kancelárie
Philips predstavil v Madride najekologickejší 
monitor na svete. Je to Philips 241B7QGJEB, 
jeho balenie je vyrobené zo 100 % recyklova-
ného materiálu a 85 % jeho konštrukcie tvorí 
recyklovaný plast. Monitor má v ekologickom 
režime spotrebu iba 8 W, v štandardnom 
režime je to 11 W. V standby režime je spotreba 
menej ako 0,3 W.

Monitor vďaka týmto hodnotám spadá do 
energetickej triedy A++ a ponúka až 40 % 
úsporu energie v porovnaní s tradičnými moni-
tormi. Philips dosiahol tento výsledok pomocou 
novej technológie podsvietenia obrazovky, kto-
rá dokáže aj napriek nízkej spotrebe vygenero-
vať maximálny jas na úrovni 250 cd/m2.
Philips 329P9H je špičkovo vybavený monitor 
s moderným dizajnom s tenkými rámikmi po 4 
stranách displeja, rozlíšením 4K a praktickou 
USB-C dokovacou stanicou, ktorá uľahču-

Spoločnosti AOC a Philips nás pozvali 
do Madridu na predstavenie najnovších 
monitorov a zároveň nám aj prezradili, 
akým smerom sa budú tieto zariadenia 
v najbližších mesiacoch uberať.

Aké sú najnovšie trendy
v monitoroch?

Reportáž

TENTO MONITOR SA 
NA PRVÝ POHĽAD 

VÝRAZNE NEODLIŠUJE 
OD OSTATNÝCH. JE VŠAK 

NAJEKOLOGICKEJŠÍ NA 
SVETE 

PHILIPS 329P9H KOMBINUJE ŠPIČKOVÚ VÝBAVU 
S PRAKTICKÝMI FUNKCIAMI. MÁ USB-C DOKOVACIU 
STANICU AJ WINDOWS HELLO WEBKAMERU

je pripojenie moderného notebooku alebo 
tabletu. Vo výbave má aj dva HDMI 2.0 porty, 
DisplayPort 1.2 a tiež aj výstupný DisplayPort 
na priame pripojenie k ďalšiemu monitoru.

USB-C port umožňuje pohodlné pripojenie 
k notebooku a tabletu a tiež aj napájanie s výko-
nom až   65 W. Monitor obsahuje ethernet a štyri 
USB 3.1 porty. Môžete k nim pripojiť príslušenstvo 
alebo externé úložiská. Následne stačí pripojiť 
notebook jedným káblom k monitoru a okrem 
prenosu obrazu získate prístup aj k pripojeným 
zariadeniam a k už spomenutému napájaniu.

Philips 329P9H má vo výbave dokonca aj 
webkameru s technológiou Windows Hello 
na biometrické odomykanie počítača tvárou. 
Kameru je možné jednoducho schovať do 
horného rámika. Technológie LightSensor 
a PowerSensor umožňujú automatické šetrenie 
energie. Monitor je dostupný za cenu 899 eur.

onitory sa niekomu môžu zdať na 
prvý pohľad fádne. Je to len obra-
zovka so stojanom. Keď sa však na 

tieto zariadenia pozriete podrobne, zistíte, že 
výrobcovia prichádzajú s množstvom inovácií 
a nikdy v minulosti neponúkali takú variabilitu 
ako práve teraz. Domáce a kancelárske moni-
tory sú dostupné v rôznych formátoch a do-
stávajú funkcie, vďaka ktorým je jednoduchšie 
premeniť mobilné zariadenia na stolný počítač. 
A herné monitory? Tie komunikujú s grafi ckou 
kartou a aj vďaka čoraz vyššej obnovovacej 
frekvencii ponúkajú čoraz lepší herný zážitok.

K tomu si pripočítajte zlepšovanie dizajnu 
– rámik okolo displeja je čoraz tenší a je tu 
aj vylepšovanie reprodukcie obrazu. Farebný 
gamut je čoraz väčší, takže monitory ponúkajú 
vernejšie zobrazenie farieb a vizuálny zážitok 
vylepšujú aj pomocou technológie HDR, ktorú 
poznáte z televízorov.

TAKTO VYZERÁ ŠTÝLOVÝ DIZAJNOVÝ 
MONITOR. JEHO CENA JE DOSTUPNÁ 

PRE KAŽDÉHO

a PowerSensor umožňujú automatické šetrenie 
energie. Monitor je dostupný za cenu 899 eur.

M
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CHCETE ŠTÝLOVÝ DIZAJN A K TOMU 
ŠPIČKOVÚ VÝBAVU? POTOM VÁS 

MOŽNO ZAUJME AOC U32U1, KTORÝ 
SA DOSTANE DO PREDAJA NESKÔR 

V ROKU 2019

Nevyhnutné náklady 
na cestu a ubytovanie 

redaktora hradila 
spoločnosť MMD

Dizajnové monitory
Takzvané dizajnové monitory sa chcú od 
bežných monitorov odlíšiť najmä atypickým 
dizajnom. Firma AOC preto pri ich návrhu 
spolupracuje so štúdiom Studio F. A. Porsche. 
Prvú generáciu dizajnových skvostov uviedli na 
trh pred dvoma rokmi. Vtedy boli najtenšie na 
svete a zaujali atypickým dizajnom. Ich stojan 
obsahoval aj HDMI port, a preto ponúkli iba 
jeden konektor.

Druhá generácia Porsche monitorov príde 
na trh s viacerými vylepšeniami a v dvoch mo-
deloch. Cenovo dostupnejší model AOC Q27T1
priamo nadväzuje na prvú generáciu. Ponúka 
podobný dizajn, 27-palcový IPS displej s roz-
líšením 2560 x 1440 pixelov, 60 Hz frekvenciu 
a maximálny jas 350 cd/m2.

Výrobca sa v prípade novinky rozhodol za-
komponovať porty na zadnú stranu monitora. 
Vo výbave tak má dvojicu HDMI 1.4 portov 
a DisplayPort 1.2. Monitor AOC Q27T1 príde na 
trh v júli 2019 za cenu 309 eur.
Skutočnou špecialitou bude monitor AOC 
U32U1. Ten kombinuje špičkový dizajn aj 
parametre. Vo výbave má 31,5-palcový IPS 
panel s rozlíšením 3840 x 2160 pixelov a 60 Hz 
frekvenciou. Displej ponúka HDR s maximálnym 
jasom 600 nitov a 135 % pokrytie farebného 
priestoru sRGB.

Model U32U1 poteší tenkými rámikmi po 
štyroch stranách displeja a takisto aj výško-
vo nastaviteľným stojanom, čo je v prípade 
Porsche monitorov novinka. Monitor je tiež 
vybavený HDMI 1.4 portom, HDMI 2.0 portom, 
DisplayPortom 1.2 a USB-C portom pre po-
hodlné pripojenie notebooku či tabletu a jeho 
napájanie s výkonom až 65 W. 

Cena monitora nebola oznámená, na trh sa 
dostane v priebehu roka 2019.

Herné monitory
AOC AGON AG353UCG je 35-palcový herný 
monitor s rozlíšením 3440 x 1440 pixelov, po-
merom strán 21 : 9 a obnovovacou frekvenciou 
až 200 Hz. Vo výbave má aj podporu štandardu 
VESA DisplayHDR s maximálnym jasom 1000 
cd/m2 a 100 % pokrytie farebného priestoru 
DCI-P3. Monitor tiež poteší obnovovacou frek-
venciou iba 1 ms.

AOC AGON AG353UCG má zakrivenú obrazov-
ku a vo výbave aj držiak na slúchadlá a nasta-
viteľnú výšku. Ponúka tiež HDMI 2.0 port, Dis-
playPort 1.4 a štvoricu USB 3.1 portov. Tento 
model ponúkne takisto G-SYNC technológiu, 
výrobca pripravuje aj verziu s AMD FreeSync 2.

Predchodcu tohto monitora sme testovali 
v redakcii TOUCHIT nedávno a v porovnaní 
s ním prináša novinka vyššiu obnovovaciu frek-
venciu a HDR s vysokým maximálnym jasom, 
čo opäť posunie herný zážitok o úroveň vyššie. 
Novinka sa dostane na trh v júni 2019.

Svoje herné monitory majú aj konzoloví hráči. 
Pred rokom sme videli prvú generáciu s názvom 
Philips Momentum 436M6VBPAB a úplnou 
novinkou je 32-palcová verzia Philips Momen-
tum 326M6VJRMB. Tá ponúka takmer identické 
parametre v menšom prevedení. Monitor má 
32 palcov, rozlíšenie 4K a HDR s maximálnym 
jasom 600 nitov. Nechýba široký farebný gamut 
na verné zobrazenie farieb a variabilná frekven-
cia vďaka technológii Adaptive Sync.

Podobne ako originál, aj nová verzia má 
podsvietenie spodnej časti. Táto funkcia sa 
nazýva Ambiglow a zlepšuje zážitok z hrania či 
sledovania videa. Poteší aj výškové nastavenie 
až o 110 mm, čo je funkcia, ktorú väčší súro-
denec neponúka. Novinka je vďaka 32-palcovej 
uhlopriečke vhodná aj na prácu či bežné použí-
vanie. V kombinácii s hernou konzolou ponúkne 
pravdepodobne najlepší zážitok z hrania.

Nový Philips Momentum 326M6VJRMB je 
dostupný za cenu 599 eur. Vo výbave má aj 
nadštandardnú reprodukciu zvuku a bohatú 
portovú výbavu – 3x HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 
a 4x USB 3.0. 

CHCETE ŠTÝLOVÝ DIZAJN A K TOMU 
ŠPIČKOVÚ VÝBAVU? POTOM VÁS 

REPORTÁŽ
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MICHAL REITER

„Novú sériu Galaxy A pre rok 
2019 spoznáte ľahko. Má dve 

číslice za písmenom.“

Tech

Nové smartfóny v inovovanom ponímaní 
a odchod série J. To sú hlavné udalosti, ktoré po 
predstavení vlajkových lodí hýbu svetom Galaxy. 
Telefóny s písmenom J nahradí séria A. Tá 
bola vnímaná ako stredná trieda. Tí, čo chceli 
telefón od Samsungu a zároveň čo najviac 
ušetriť, si kúpili model série J. Teraz budete 
mať najlacnejšie smartfóny v áčkovej sérii 
a spoznáte ich podľa čísla.

Koniec jednej série, 
úsvit druhej

Reportáž

TERAZ JE FOTOAPARÁT 
VYSUNUTÝ A FOTÍ V REŽIME 

SELFIE

TELEFÓN JE MIERNE HRUBŠÍ, 
NIE VŠAK DRAMATICKY. 
VYZERÁ TO NAOZAJ 
VYNIKAJÚCO

Otočný fotoaparát
Najzaujímavejší na celom predstavení bol práve 
model Galaxy A80. Je to telefón, ktorý má len 
jeden fotoaparát. Hlavný aj selfi e sú totožné 
a fotoaparát sa otáča podľa toho, čo fotíte a ešte 
k tomu je na výsuvnej konštrukcii. Samsungu 
patrí prvenstvo v takto spracovanom fotoaparáte.

Výhodou tohto riešenia je, že sa prestáva 
rozlišovať medzi typmi fotografi í. Už sa nepo-
zeráte na to, či fotíte seba alebo krajinu. Máte 
ten istý fotoaparát, takže tie isté parametre sú 
na autoportréty ako aj nočné fotky „hlavným“ 
fotoaparátom. Všetko pracuje na automati-
ke a telefón ako taký je pôvodný. Je to teda 
klasický smartfón, avšak horná časť zhruba do 
2 cm je vysúvacia. Na predstavení mal výrobca 
dostatok kusov v rôznych farbách a bolo tak 
vidieť, ako to celé naozaj funguje. Konštrukcia 
vyzerá pevne, veríme že sa nebude kaziť moto-
ricky ovládaná časť. Vlastne selfi e režim je jedi-
ný dôvod prečo vysunúť fotoaparát. Nie je to len 
o selfi e fotografi i, ale napríklad o novej možnosti 
nakrúcania videa cez „prednú“ kameru. Výrobca 
ešte bude musieť upraviť softvér fotoaparátu, 
ktorý zatiaľ medzi predným a hlavným fotoa-

parátom rozlišuje. Po novom by nemal a toto 
bude jedna z hlavným zmien vo vnútri systému. 
Telefón bude mať super stabilizáciu obrazu 
v režime Super Steady a umelú inteligenciu na 
rozpoznávanie 30 typov scén.

Fotoaparát je trojitý, a to v zložení 48 Mpx 
(f/2,0), širokouhlý 8 Mpx (f/2,2, 130°) a 3D 
Depth objektív. Svetelnosť nie je silnou 
stránkou hlavného objektívu, preto sme sami 
zvedaví, ako bude telefón fotiť.

Parametre
Výrobca použil displej, ktorý nazval New Infi nity. 
Displejov s prívlastkom Infi nity má Samsung 
vo výbave viac. Tento je plochý Super AMOLED 
a názov charakterizuje práve skutočné takmer 
bezokrajové použitie. Žiadny výrez V, U alebo 
kruhový. Tým, že výrobca použil zadný fotoa-
parát aj ako predný, nepotrebuje sa prihliadať 
na vykrojenie prednej strany. Uhlopriečka má 
veľkosť 6,7 palca a rozlíšenie 1080 x 2340 px. 
Čítačka odtlačkov je zabudovaná v displeji 
a používa ultrazvukové rozpoznávanie, presne 
ako u najdrahších telefónov od Samsungu. 

Procesor Snapdragon 7150 sa zaraďuje do 
strednej triedy a jeho maximálna frekvencia je 
2,2 GHz. Kapacita RAM je naozaj štedrá a s 8 GB 
RAM máte slobodu v použitých aplikáciách. 
Či už pri hrách alebo multimediálnom obsahu 

a fotografi ách s vysokým rozlíšením. Háčik je 
v úložisku. Je tu 128 GB, čo môže byť posta-
čujúce. Komu to ale stačiť nebude, pamäťovou 
kartou ho tu nerozšíri. Čítačka microSD kariet 
totiž chýba. 

Vynikajúca správa je podpora rýchleho na-
bíjania s výkonom 25 W už od uvedenia na trh. 
Ako vidno, Samsung vkladá do áčkovej série 
veľké nádeje a poriadne ju oživil. Totiž vlajkové 
lode Galaxy S10 podporujú rýchle nabíjanie až 
po softvérovej aktualizácii. Je teda vidno, že 
telefóny radu A nebudú chudobnými príbuz-
nými, pri vyšších modeloch nájdeme funkcie 
z najdrahších smartfónov. Zvedaví sme aj na 
to, ako dlho vydrží smartfón na jedno nabi-

VEĽKÉ PREDSTAVENIE
GALAXY A80 SA 
USKUTOČNILO V MILÁNE
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„Pozrite si náš 
web. Vyhľadajte 

kľúčové slovo 
fototest, kde 

nájdete množstvo 
porovnávacích 

testov.“

tie. Batéria s kapacitou 3700 mAh poskytne 
celkom dlhú dobu výdrže na batériu. Samsungy 
vo vyšších triedach bývajú hladné po energii. 
Tipujeme celodennú výdrž, ale powerbanku si aj 
tak zoberieme pre istotu so sebou.

Pravda je, že A80 nie je od Galaxy S10e veľmi 
ďaleko, vyjadrené v číslach je to 100 eur. Tieto 
telefóny sa ale nedajú priamo porovnávať. Majú 
veľa rozdielov a je tu mnoho argumentov, prečo 
siahnuť po A80. Zmieriť sa ale budete musieť 
aj s vyššou hmotnosťou. Zatiaľ nevieme, koľko 
tento smartfón váži, avšak je citeľne ťažší ako 
bežné kúsky s takouto uhlopriečkou a batériou.

Cena telefónu je 649 eur a na Slovensku je 
dostupný od konca apríla. 

Rodinka Galaxy
Nech je A80 hocijako zaujímavý telefón, môže 
byť pre viacerých pridrahý. Samsung má však 
v zásobe ďalšie kúsky, dokonca aj menšie 
a najmä lacnejšie.

Najlacnejším z nich je model A20e, ktorý sa dá 
kúpiť už za cenu 179 eur. Jeho výbava odpo-
vedá zhruba sérii J a je to ideálny smartfón pre 
fanúšikov značky, no trochu sporivejších. Duálny 
fotoaparát je v konfi gurácii 13 + 5 Mpx. O výrez 
v 5,8-palcovom displeji neprídete a rozlíšenie 
HD+ patrí k moderným mierne natiahnutým 
displejom. Ako jediný má IPS displej a nie Super 
AMOLED. Kapacita RAM je 3 GB a úložisko má 
veľkosť 32 GB.

Kto nechce až tak výrazne šetriť, je tu ideálny 
smartfón z nižšej triedy – Galaxy A40. Ten má 
displej s veľkosťou 5,9-palca a rozlíšenie po-
skočilo na Full HD+. Tu už dostávate fotoaparát 
v konfi gurácii 16 + 5 Mpx. Avšak bude tu skok 
v kvalite fotiek. Hlavný objektív má totiž svetel-
nosť až f/1,7. Kapacita RAM je 4 GB a úložisko 

RODINKA SMARTFÓNOV 
SAMSUNG GALAXY A

VÝREZ PREDNÉHO 
FOTOAPARÁTU
NA GALAXY A50

GALAXY A50 VO 
VŠETKÝCH ŠTYROCH 

FARBÁCH

TROJITÝ FOTOAPARÁT 
GALAXY A70

FAREBNÉ VARIANTY GALAXY A70

DVOJITÝ FOTOAPARÁT 
NA GALAXY A40

má veľkosť 64 GB. Na rozdiel od najlacnejšieho 
A20e sa dá interná pamäť rozšíriť microSD 
kartou, a to až o 512 GB. Takto sa dá rozšíriť 
u ostatných nasledujúcich sérií. Tieto dva tele-
fóny majú teda dva objektívy. Zvyšné (A50, A70 
a A80) už majú trojitý fotoaparát. Zamerané sú 
najmä na fotenie širokouhlých snímok. Galaxy 
A40 stojí 249 eur, a to bude pre mnohých stále 
akceptovateľná suma. Prakticky ho v nižšej 
triede odporúčame každému.

Galaxy A50 sme testovali a je to jednoznačne 
zaujímavý telefón. Na batériu vydrží celý deň aj 
pri najaktívnejšom používaní. Jeho detailnejší 
test nájdete v teste smartfónov v tomto vydaní. 
Cena je 349 eur.

Galaxy A70 má uhlopriečku 6,7 palca, teda 
rovnako veľkú ako A80 s otočným objektívom. 
Má až 6 GB RAM a 128 GB úložisko. Ale je to 
už väčší kus a treba s tým počítať. Hoci by vás 
mohla presvedčiť batéria s kapacitou 4500 
mAh. Fotoaparát má rozlíšenie 32 Mpx, široko-
uhlý 8 Mpx a nechýba optika na meranie hĺbky 
scény. Cena tejto verzie je 399 eur.

Tu vidno, že Samsung vytvoril jasnú líniu svo-
jich smartfónov a odstupňoval ich nielen podľa 
displeja a fotoaparátu. Každý jeden detail je odliš-
ný a niekedy výber nebude celkom jednoduchý. Nevyhnutné 

náklady na cestu 
hradila spoločnosť 

Samsung

A40
A70 A50

nosť až f/1,7. Kapacita RAM je 4 GB a úložisko 

SAMSUNG GALAXY A

GALAXY A50 VO 
VŠETKÝCH ŠTYROCH 

FARBÁCH
Ktorý si vybrať?
Ako sa v novinkách vyznať? Zobrať si lacnejšie 
Áčko alebo Sko? V čom je teda háčik, keď naj-
drahší telefón zo série A stojí len o stovku menej 
ako najlacnejší model vlajkovej série S10?

Rozdielov je naozaj veľa, ale zmeny a cenovky 
sú správne odstupňované. Každý si vyberie, a to 
nielen na základe výkonu, ale aj uhlopriečky.

Smartfón Galaxy A50 sme reálne otestovali. 
Fotí naozaj veľmi dobre a nie je to len obhajoba 
toho, že stojí 349 eur. Veľké nádeje vkladáme 
do modelu Galaxy A80. Spravili sme s ním 
niekoľko fotiek, ale zatiaľ išlo o fi rmvér, ktorý 
nebol fi nálny. Teda na skutočnú kvalitu fotiek si 
musíme ešte počkať, hodnotiť budeme neskôr.

Z našich skúseností so smartfónmi od Sam-
sungu sa prihovárame aj za model A40. Teda 
ako najnižší model, ktorý na základe špecifi kácie 
odporúčame kúpiť. Systém je prepracovaný, ale 
je dosť náročný. Popravde, bol vyvinutý tak, aby 
bežal na vlajkových lodiach. Na menej vybavených 
telefónoch to môže znamenať rezervy v plynulom 
behu. Nebojte, všetky možnosti, ako aj úroveň 
zabezpečenia máte vo všetkých smartfónoch.

REPORTÁŽ
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MIROSLAV ILLÉŠ

PHILIPS SA BUDE 
NA IFA2019 

PREZENTOVAŤ 
TROMI HLAVNÝMI 

BODMI – ZDRAVŠIA 
ÚSTNA DUTINA, 
LEPŠIA VÝŽIVA 

A LEPŠÍ SPÁNOK 

účastnili sme sa aj na predpremiére, 
ktorou bola IFA Global Press Confe-
rence 2019 v španielskej Andalúzii. Tu 

sa hovorilo o tohtoročných trendoch, inováciách, 
ale aj o zaujímavých produktoch, ktoré na tejto 
výstave uvidíme. Tohtoročná IFA GPC sa konala 
koncom apríla, v krásnom prímorskom rezorte – 
Barceló Punta Umbria Beach Resort. Táto akcia 
je vždy precízne zorganizovaná. Cez deň nás 
čakali rôzne tlačové konferencie, ktoré zhrnieme 
v nasledovnom článku. 

To najzaujímavejšie
z IFA GPC 2019 v kocke 
Úvod patril fi rme Philips, ktorá má na IFA v pláne 
veľké veci. Stále viac sa sústreďuje na zdravie 
a starostlivosť o telo. Táto spoločnosť každoročne 
posúva svoje produkty na viditeľne vyššiu úroveň. 
Nové zariadenia tak disponujú umelou inteligen-
ciou a strojovým učením, vďaka čomu vám budú 
veľmi efektívne napomáhať so  starostlivosťou 
o vaše telo. Príkladom je nový holiaci strojček 
Philips S7000, ktorý komunikuje s mobilnou 
aplikáciou. Strojček počas holenia neustále 
vyhodnocuje množstvo údajov – smer rastu 
fúzov, hustotu a pod., podľa čoho v reálnom čase 
upravuje nastavenie strojčeka a jeho čepelí. 

službou – Philips Sonicare Teledentistry. Smart 
kefka vyhodnotené informácie o vašej ústnej 
dutine posiela priamo zubnému lekárovi, ktorý 
bude vedieť podľa týchto informácií lepšie 
prispôsobiť liečbu a dávať vám presnejšie rady 
ako postupovať. 

S inovatívnym produktom prišla aj spoloč-
nosť Safera, ktorá prezentovala prvý komplex-
ný smart senzor do kuchyne. Ten je prepojený 
s mobilnou aplikáciou – Safera smart Kitchen 
Sensor. Toto zariadenie sa umiestňuje nad var-
nú dosku, pričom jeho senzory neustále vyhod-
nocujú vzduch v kuchyni, hustotu zadymenia, 
teplotu, vlhkosť a pod. Ak niečo nie je v poriad-
ku, používateľa na to upozorňuje prostredníc-
tvom notifi kácie, a to aj mimo domova. Tak 
môže ihneď reagovať. Ak je senzor prepojený 
s modernou varnou doskou, tak vie v prípade 
detekcie dymu jednotlivé platne vypnúť, čím 
môže zabrániť katastrofe – ako napr. požiaru. 
Safera tvrdí, že najviac požiarov v domácnosti 
vzniká práve v kuchyni. 

Audio sféru zastupovala spoločnosť Senn-
heiser, ktorá v špeciálnej miestnosti prezen-
tovala svoj nový High-End Soundbar Ambeo. 
Ten ponúka jedinečnú 3D reprodukciu zvuku. 
Sennheiser Ambeo Soundbar je vyrobený 
z brúseného hliníka a osadený 13 meničmi – 9 
na čelnom paneli, 2 na bokoch a 2 na okrajoch 
horného panelu. Využíva najnovšiu virtuali-
začnú technológiu pre 3D reprodukciu (5.1.4 
kanálový zvuk), vyvinutú v spolupráci s Fraun-
hofer IIS. Ambeo má zabudovaný kalibračný 
mikrofón, vďaka čomu dokáže jednoducho 
upraviť reprodukciu podľa konkrétnej akustiky 
miestnosti, ako aj podľa preferovaného miesta 
posluchu. Samozrejmosťou je kompatibilita 

s pokročilými formátmi Dolby Atmos, MPEG-H, 
DTS: X a jeho plná konektivita.

„Tradičnejšie“ domáce zariadenia prezentovala 
spoločnosť Hisense. Tá predstavila nový mode-
lový rad 8K televízorov, konkrétne ULED 75U9E. 
Tento 75-palcový televízor má 5376 stmievacích 
zón kvôli dokonalému kontrastu, pričom samotné 
rozlíšenie má rekordných 33 177 600 pixelov. 
Ide o jeden z mála televízorov s takto vysokým 
rozlíšením na svete. Okrem špičkového obrazu, 
ponúka aj zaujímavý dizajn, ktorý je však stále vo 
fáze vývoja. Stojan bude mať napr. zabudovaný 
subwoofer. Finálny model bude vystavený na IFA 
2019 v Berlíne a do predaja sa dostane na konci 
tohto roka v Ázii a na začiatku roka 2020 bude 
dostupný aj v Európe a USA.

Zaujímavé oznámenia 
Úvod IFA 2019 v Berlíne bude zaujímavý. Kľú-
čová otváracia ceremónia, 6. septembra, bude 
pod taktovkou spoločnosti Huawei. Príhovor 
bude mať CEO spoločnosti Huawei – Richard 
Yu. Bude sa hovoriť o budúcej konektivite 
a stratégiách v oblasti AI, 5G a IoT. Druhým 
hlavným rečníkom bude prezident spoločnosti 
Qualcomm. IFA má aj svojho prvého audio part-
nera, ktorým je spoločnosť Sennheiser. Tá bude 
zastrešovať kľúčové predstavenia a konferen-
cie s radom profesionálnych audio zariadení. 
Technickú audio podporu dostanú dokonca aj 
novinári. Už teraz sa tešíme do Berlína.

Najväčšia európska výstava spotrebnej elektroniky sa koná 
v septembri v Berlíne. Samozrejme na nej budeme.

Čo uvidíme na výstave IFA 2019?

Z

spánkom, a preto má aj na túto problematiku 
pripravené riešenie. Sú to rôzne zariadenia 
s umelou inteligenciou, ktoré budú nápomocné 
k lepšiemu spánku s potlačením chrápania, 
ktoré je tiež častým problémom. Okrem toho 
nebudú na výstave chýbať ani nové inteligentné 
čističky vzduchu a spotrebiče na prípravu jedál. 
Nutnosťou je aj precízna starostlivosť o ústnu 
dutinu, na ktorú má Philips svoje riešenie – 
inteligentné zubné kefky v spojení s novou 

3D ZVUK, PRECÍZNE 
SPRACOVANIE 
A CENA VIAC AKO 
2000 EUR, TO 
JE SOUNDBAR 
SENNHEISER AMBEO 

TENTO MINIATÚRNY, ALE ZATO VEĽMI 
INTELIGENTNÝ SENZOR VÁM DOKÁŽE 

ZA BEŽNÝCH OKOLNOSTÍ PODÁVAŤ 
INFORMÁCIE O KVALITE VZDUCHU 

A V KRAJNOM PRÍPADE AJ ZACHRÁNIŤ 
DOMÁCNOSŤ PRED POŽIAROM.

Nevyhnutné 
náklady na cestu 

hradila spoločnosť 
Messe Berlin

Philips tvrdí, že až 40 % 
populácie má problémy so 
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Členitý a rozsiahly terén 
skladových priestorov, 
areál predajne a k tomu aj 
administratívna budova 
fi rmy. Zabezpečiť ochranu 
tohto rozsiahleho pozemku 
nie je jednoduché. Skôr 
teda nebolo. Svoje o tom 
vie fi rma SLOSMAT – jeden 
z najväčších predajcov 
stavebnín v Žilinskom kraji. 

istória fi rmy SLOSMAT 
siaha do polovice 90. 
rokov. Manželský pár si 

vtedy otvoril v širšom centre Žiliny 
predajňu stavebnín, ktorá spočíva-
la v administratívnej budove a ne-
veľkom sklade. „Od začiatku otvo-
renia našej predajne sme používali 
alarm. Sklad a predajňa musia byť 
predsa chránené,“ konštatuje Ivan 
Hrabovský, konateľ spoločnosti 
SLOSMAT. Pôvodné nároky neboli  
veľmi vysoké. Tie dokázali pokryť 
aj bežným alarmom. Primárne sa 
ním evidoval len príchod a odchod 
zamestnancov vo fi rme. Postupne 
spolu s rozvojom fi rmy sa menili 
aj nároky. „Zákazník potreboval 
jednoduché riešenie. Vtedy ešte 
nedisponoval veľkými priestormi 
a neboli ani požiadavky na auto-
matizáciu. Počas takmer dvad-
saťročnej spolupráce sa alarm 
jedenkrát celý vymenil a stále 
sa priebežne inovuje. Efektívne 
spravovanie fi rmy si kladie nároky 
na automatizáciu jednotlivých 
prvkov,“ hodnotí Igor Waczlav, 
certifi kovaný montér alarmov 
Jablotron.

Riešenie pre členitý terén
Okolie predajne a skladové 
priestory fi rmy sú rozsiahle a čle-
nité. Majitelia fi rmy našli riešenie 
v bezdrôtových technológiách. „Aj 
keď je objekt zastavaný a členitý, 
môžeme takto riešiť požiadavky 
plášťovej ochrany, ktorá nie je 
tak jednoducho zabezpečiteľ-
ná káblovými technológiami,“
konštatuje Igor Waczlav. Samotná 
inštalácia zabezpečovacieho 
systému nebola zložitá. Od roz-
hodnutia pre alarm Jablotron po 
jeho samotné spustenie prešiel 
približne mesiac. Veľkou výzvou 
bolo to, že ide o kombináciu 
rôznych detektorov umiestnených 
v administratívnych, obchodných 
ako aj vonkajších priestoroch. 
Vo všetkých panujú rozdielne 
klimatické podmienky a jednotlivé 
prvky si musia vzájomne rozumieť 
a vedieť spolu komunikovať.

Spoľahlivosť
Počas takmer dvadsaťročného 
využívania alarmu Jablotron došlo 
k jednému reálnemu prípadu vlá-
mania. Ostatné prípady hlásenia 
narušenia priestoru fi rmy neboli 
nebezpečné. „Vnútorný okruh 
zaznamenal narušenie priestoru 
na 100 %,“ hodnotí Igor Waczlav, 
certifi kovaný montér alarmov Jab-
lotron. Majiteľ objektu si pochva-
ľuje okrem týchto kvalít aj servisné 
služby. „Ak došlo k poruche na 
nejakom detektore, alebo sa vybila 
batéria, závada bola okamžite 
odstránená,“ hodnotí Ivan Hra-
bovský. Pomáha tomu aj mobilná 
aplikácia, ktorú aktívne majiteľ 
fi rmy využíva. V nej môže nielen 
ovládať na diaľku jednotlivé prvky 
systému, ale je súčasne informo-
vaný o každej zmene či narušení 
systému ochrany.

Rastieme s alarmom
V súčasnosti je celý objekt napojený 
na pult centralizovanej ochrany, 
ktorý vyhodnocuje stav zabezpeče-
nia objektu. Elektronický zabez-
pečovací systém sa dnes skladá 
z desiatok detektorov. „Chránime 
jednotlivé sekcie vo fi rme, alarmom 
ovládame kúrenie plynového kotla, 
ale aj sledujeme teploty v serve-
rovni,“ hodnotí Igor Waczlav. Alarm 
Jablotron sa využíva súčasne aj na 
ovládanie vonkajšieho osvetlenia, 
otváranie a zatváranie garážovej 
brány. Zamestnanci pri príchode do 
fi rmy majú na výber zaznačiť svoj 
príchod buď prístupovým čipom, 
alebo kódom. 

Najnovšie je alarmom chránený 
aj fi remný rekreačný objekt. V naj-
bližšej dobe majitelia stavebnín 
plánujú prepojenie existujúceho 
kamerového systému a alarmu 
do jedného celku, aby jednotlivé 
prvky spolu efektívne komuniko-
vali a spolupracovali. „Plánujeme 
inštaláciu infrazávor a ďalšie 
bezdrôtové technológie. Doteraz 
bola ochrana objektov zabezpe-
čovaná zväčša káblovou techno-
lógiou. Práve neustálym rozvojom 
a menením dispozície skladov je 
bezdrôtová technológia Jablotron 
vhodnou alternatívou,“ vysvetľuje 
Ivan Hrabovský. 

Pri ochrane objektu 
sa už presadzujú
bezdrôtové technológie 

H
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Zradcovská osmička, 
ktorá stvorila Silicon 
Valley

Kremíkové údolie sa nestalo kremíkovým len tak 
náhodou. Na počiatku všetkého bolo germá-
nium a hŕstka ľudí s veľkým odhodlaním a ví-
ziami. To čo vykonali, zadefinovalo nielen celú 
kremíkovú éru, ale aj spôsob ako technologické 
firmy dnes vznikajú a fungujú. Odhaľte s nami 
tento príbeh, ktorého ozvenu cítime dodnes.

by bola história Silicon Valley náboženským 
textom, príbeh zradcovskej osmičky by bol ek-
vivalentom prvého hriechu v rajskej záhrade. Je 

vskutku nesmierne zaujímavé, že obrovský technologický 
kotol kremíkového údolia, v ktorom sa odohral a dodnes 
odohráva esenciálny vývoj informačných technológií, je 
spätne možné stopovať až k malej skupinke ľudí a ich 
kľúčovým činom, ktoré zmenili tok dejín. 

Zrada ôsmich mladých vedcov a inžinierov, ktorá viedla 
k založeniu firmy Fairchild Semiconductor, naveky otočila 
ručičky kompasu vývoja počítačových technológií na 

Zrada v rajskej záhrade stvoriteľa tranzistora
Štartom celého príbehu bol tranzistor. Táto „zázrač-
ná“ súčiastka, ktorá vznikla v legendárnych Bellových 
laboratóriách v decembri roku 1947, bola základom 
počítačovej éry a jej napredovania (stvoreniu tranzistora 
sme sa podrobne venovali v článku Laboratóriá, ktoré 
menili svet: Bell Labs). Jeho pôvodná trojica autorov, 
Walter Brattain, John Bardeen a William Shockley, bola 
v roku 1956 právom poctená Nobelovou cenou za fyziku. 
Kým Brattain a Bardeen zostali v Bell Labs aj naďalej, 
pričom druhý menovaný neskôr sformoval s kolegami 
významnú BCS teóriu o supravodivosti, William Shockley 
v roku 1956 z Bellových laboratórií odišiel. V New Jersey 
nasadol na lietadlo a odletel na celkom opačný koniec 

západné pobrežia USA. Behom hŕstky rokov sa táto firma 
stala nielen rodiskom prvých komerčne úspešných kremí-
kových mesa tranzistorov, ale zároveň aj rodiskom prvého 
kremíkového integrovaného obvodu - mikročipu. 

To však nebolo ani zďaleka všetko. Bolo to takisto 
miesto, kde vznikol planárny výrobný proces, azda najprie-
lomovejší spôsob polovodičovej výroby, ktorý zadefinoval 
to, ako sme tieto štruktúry vyrábali po celú nasledujúcu 
polovicu storočia. A aby to nebolo málo, firma sa stala aj 
úplnou pôrodnicou polovodičových firiem v celej lokalite, 
vďaka čomu vzniklo to, čomu dnes hovoríme Silicon Valley.

USA, na západné pobrežie, do bezvýznamného kaliforn-
ského mestečka Palo Alto. 

Odísť z najprestížnejšieho vedeckého laboratória 
svojej doby nebolo ľahké rozhodnutie. Shockley bol bri-
lantný fyzik a vynálezca, avšak jeho matke sa s pribúda-
júcim vekom zhoršilo zdravie a William sa vo veku 36 ro-
kov rozhodol vrátiť nazad do mesta, kde vyrástol, aby sa 
o ňu mohol postarať. Vo vývoji polovodičových súčiastok 
však chcel pokračovať, a tak si v neďalekom Mountain 
View prenajal priestory a založil vlastnú firmu. Nazval 
ju Shockleyho polovodičové laboratórium (Shockley 
Semiconductor Laboratory), pričom šlo o vôbec prvú 
inštitúciu na vývoj tranzistorov a kremíkových polovodi-
čov v týchto končinách.
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SHOCKLEYHO 
LABORATÓRIOM 
V MOUNTAIN VIEW, 
Z KTORÉHO VYKLÍČILO 
SILICON VALLEY

Do svojho nového laboratória sa okamžite snažil 
pretiahnuť expertov a svojich bývalých kolegov z Bell labs, 
ktorí sa vývoju tranzistorov venovali, avšak na jeho roz-
čarovanie sa mu nepodarilo zlákať ani jedného. Faktom 
bolo, že sa nikto nechcel sťahovať z centra špičkového 
vývoja na východnom pobreží USA do „zapadákova“ 
v Mountain View. Je vhodné pripomenúť, že toto sa netý-
kalo len Bell Labs. V 40. a 50. rokoch minulého storočia 
boli takmer všetky americké špičkové technologické 
laboratóriá a firmy sústredené na východnom pobreží, 
hlavne v oblasti New Yorku, New Jersey a Filadelfie (ako 
napríklad IBM, Bell Labs, Kodak, Philco či Xerox), alebo 

sa nachádzali na juhu v štáte Texas, kde 
napríklad sídlilo AT&T a takisto aj prvý 
významnejší komerčný výrobca tranzis-
torov - Texas Instruments. 

Shockley sa teda rozhodol vychovať 
vlastné talenty a do svojej novovzniknu-
tej firmy najal tím mladých a nadšených 
vedcov a inžinierov, a to len niekoľko 
rokov po tom ako doštudovali univerzitu. 
Do špičkového vývoja tranzistorov ich 
pritom plne zasvätil. Šlo o troch fyzikov, 
ktorými boli Jay Last, Jean Hoerni 
a Robert Noyce, ďalej dvoch strojárskych 
inžinierov v podobe Eugena Kleinera 
a Juliusa Blanka, jedného fyzikálneho 
chemika, ktorým bol Gordon Moore, jed-
ného elektroinžiniera, ktorým bol Victor 
Grinich a napokon jedného metalurga, 
ktorým bol Sheldon Roberts. Hlavným 
snažením Shockleyho laboratória sa 
mali stať kremíkové tranzistory. Šlo 
o novú a rýchlorastúcu vetvu vývoja, 
ktorá začala vytláčať staršie germániové 
verzie, pričom možnosti napredova-
nia boli vskutku obrovské. Shockleyho 
benjamínkovia začali spolu s ním hľadať 
nové cesty, ako sa pohnúť vpred a získať 
v tomto odvetví navrch. 

Aby sme pochopili, v akej situácii sa 
Shockleyho laboratórium vlastne nachádzalo, je dobré 
pozrieť sa na to, aké tranzistory vtedy vlastne boli na 
trhu. V počiatkoch komerčného rozmachu tranzistorov 
sa predávali modely, vyrobené z germánia. Tento ma-
teriál použila pôvodná konštrukcia prvého tranzistora 
z roku 1947, na ktorej Shockley, Bardeen a Brattain 
demonštrovali funkčnosť celého konceptu. Šlo o tzv. 
bipolárny bodovo-kontaktný tranzistor (Point-contact 
transistor), veľký zhruba ako Rubikova kocka, ktorého 
základom bola platnička germánia o veľkosti palca, 
sediaca na kovovom podstavci. Nad germániom držala 
pružina plastový trojuholník, obalený zlatou fóliou, 
napojenou na dve elektródy. Tento prvotný koncept 
bol nahradený praktickejším riešením tzv. bipolárneho 
tranzistora s prechodmi (Bipolar junction transis-
tor), ktorý Shockley vyvinul v Bellovom laboratóriu 
o rok neskôr. Našiel totiž účinné spôsoby pridávaním 
špecifických prímesí priamo do roztaveného germá-
nia, ktorými v daných miestach menil jeho vlastnosti 
(v polovodičovom priemysle sa tento proces označuje 
ako pridávanie dopantov).

Nový praktický postup výroby umožnil 
budovanie relatívne maličkých tranzisto-
rových súčiastok, ktoré sa začiatkom 50. 
rokov minulého storočia začali výrazne 
presadzovať na trhu. Mali typickú podobu 
malej kocky či valčeka (klobúku) o rozme-
roch približne 1 cm, ktorá stála na trojici nožičiek. Tieto 
germániové tranzistory komerčne uviedla na trh firma 
Western Electric (výrobná divízia patriaca pod AT&T, teda 
vlastníka výskumných Bellových laboratórií). Na základe 
nakúpenej licencie ich následne začali vyrábať aj firmy 
Philco a Texas Instruments, ktoré ich rôzne vylepšovali, 
ako napríklad pridaním prvku indium, ktoré obaľovalo 
germániové jadro. Tranzistory začali byť veľmi lákavým 
cieľom pre výrobcov elektroniky, či už v komerčnej sfére, 
alebo vojenskej a ich predaje začali strmo rásť.

Už v tej dobe bolo známe, že bipolárne prechodové 
tranzistory bude lacnejšie a lepšie vyrábať z kremíka. To sa 
v januári roku 1954 po prvýkrát úspešne podarilo Morrisovi 
Tanenbaumovi v Bell labs, pričom o tri mesiace neskôr 
to takisto nezávisle na ňom dosiahol Gordon Teal z firmy 
Texas Instruments. Ten do firmy prišiel o dva roky skôr 
práve z Bell Labs, pretože začala vyrábať tranzistory v jeho 
rodnom meste. To, že Texas Instruments bola samostatná 
vývojová a výrobná firma umožnilo, že Tealov kremíkový 
tranzistor sa dostal na trh ako prvý. Veľký záujem o tieto 
tranzistory mala hlavne armáda, pretože mohli operovať 
vo výrazne vyšších teplotách a v horších podmienkach ako 
germániové, čo malo význam hlavne v raketách a všeobec-
ne v avionike. Vďaka veľkým zákazkám sa tak Texas Instru-
ments rýchlo stal v polovici 50. rokov najväčším výrobcom 
tranzistorov na svete.

Shockley tu však videl otvorené dvere a obrovskú šancu 
pre svoje nové laboratórium. Bol totiž dobre oboznámený 
s novátorský vývojom, ktorý v tej dobe 
prebiehal v Bellových laboratóriách, kde 
sa experimentovalo s difúziou kremíka 
a novým typom tranzistora, ktorý sa 
prepínal výrazne rýchlejšie ako klasické 
bipolárne typy (či už germániové alebo 
kremíkové). Šlo o mesa tranzistor, ktorý 
v roku 1955 po prvýkrát vyvinul Morris 
Tanenbaum. Svoj názov dostal podľa 
toho, že jeho konštrukcia bola plochá 
a vyvýšená nad podstavec a pripomínala 
tak stolové hory amerického juhozápadu 
(označované ako mesa). Problémom bolo, 
že aj keď sa o to rôzne firmy na čele s Bell 
Labs a Texas Instruments snažili už dva 
roky, nikomu sa nepodarilo nájsť schodnú 
cestu jeho masovej výroby, ktorá by ho 
dokázala priviesť na trh.

GERMÁNIOVÝ 
TRANZISTOR 2N167 OD 
GE Z ROKU 1954

WILLIAM SHOCKLEY VO 
SVOJOM LABORATÓRIU
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Shockley veril, že to dokáže a svoj tím 
nováčikov v Mountain View začal nabá-
dať k veľkému preskúmavaniu difúzneho 
procesu kremíka. Počítali difúzne krivky 

a testovali ich. Experimentálne vyrábali mesa štruktúry 
tranzistorov rôznymi spôsobmi a hľadali takú, ktorá by 
sa dala praktikovať rýchlo a vo veľkom počte. V priebehu 
prvého roku laboratória šlo všetko dobre a tím ôsmich 
mladých vedcov a inžinierov, spolu so svojím mentorom, 
napredovali a robili pokroky. V nasledujúcom roku (1957) 
sa však atmosféra v laboratóriu zmenila. Shockley začal 
čoraz viac úsilia venovať tzv. štvorvrstvovej dióde (na roz-
diel od trojvrstvového tranzistora), o ktorej sa domnieval, 
že má väčší potenciál. Šlo o zložitejší prvok ako tranzistor, 
ktorý mohol zastať funkciu obvodu zloženého z dvoch 
tranzistorov (dnes sa nazýva Shockleyho dióda), avšak 
jeho výroba bola ešte zložitejšia ako mesa tranzistoru. 
Čoraz viac pritom smeroval aktivity laboratória smerom 
k jej vývoju. Osmička mladých vedcov bola zo Shockleyho 
prístupu čoraz viac frustrovaná. Nazdávali sa, že tranzisto-
ry majú omnoho väčší komerčný potenciál, pričom cítili, že 
sú už na prahu dokončenia ich pokročilej mesa verzie.

Všetko to zároveň kolidovalo s tým, že aj keď bol Shoc-
kley výborný vedec, bol to hrozný manažér. Veľmi často 
menil svoje názory o tom, čo má laboratórium vlastne 
robiť a akým smerom sa má vývoj uberať a keď sa to 
skombinovalo s jeho nepríjemnou a často až paranoidnou 
povahou, bolo jasné, že jeho laboratórium nebolo príjem-
ným pracoviskom. Jay Last, jeden z troch mladých fyzikov 
hlavného vývojového tímu, si v tejto súvislosti spomenul 
na zarážajúce správanie, pri ktorom Shockley v roku 1957 
najal niekoľko nových mladých pracovníkov a krátko na to 
zinscenoval na pracovisku scénu, pri ktorej na mieste nie-
koľkých prepustil, pretože nepracovali podľa jeho predstáv. 
Ostatných pritom nútil podstúpiť test na detektore lži, aby 
zistil, či sú naozaj lojálni voči zadaným projektom, pričom 
testy sa následne opakovali aj z tých najmalichernejších 
príčin.

Všetko to napokon viedlo k rebélii jeho kľúčových 
zamestnancov. Aktivity Shockleyho laboratória v tej dobe 
financovala firma Beckman Instruments, výrobca labora-
tórneho vybavenia, pričom osmička rebelujúcich vedcov 
a inžinierov zašla za jej riaditeľom Arnoldom Beckmanom 
a žiadali ho, aby Shockleyho z vedenia laboratória zosadil. 
Predostreli mu svoju víziou o tom, kam by sa mal vývoj 
laboratória uberať a poukázali na to, že so Shockleyho 
vedením to nepôjde. Aj keď Backman si na niekoľkých 
mítingoch všetko vypočul a zvažoval možnú reštruktu-
ralizáciu manažmentu, napokon sa rozhodol postaviť na 
stranu Shockleyho a ponechať ho vo vedení laboratória. 

Rebelujúca osmička cítila, že tým za sebou spálila všetky 

mosty a rozhodla sa hľadať zamestnávateľa, ktorý by celú 
ich skupinu prijal. Kontaktovali malú investičnú bankovú 
firmu Hayden Stone & Company z New Yorku a spýtali sa 
ich, či by nemali záujem sponzorovať vývojárov kremíko-
vých tranzistorov vyrábaných difúziou (podobne ako to 
robila firma Beckman Instruments pre Shockleyho labo-
ratórium). Analytici a partneri firmy sa so skupinou stretli 
a boli z jej prezentovaných ideí nadšení. Odporučili im však 
založiť si vlastnú spoločnosť. Pomohli im pritom s hľada-
ním investora, pričom poukázali na spoločnosť Fairchild 
Camera and Instrument, čo bol armádny kontraktor z New 
Yorku, ktorý sa zúfalo snažil zapojiť do digitálnej éry. 

V lete roku 1957 sa tak s nimi osmička rebelantov 
stretla a podpísali dohodu, podľa ktorej sa spoločnosť 
Fairchild Camera and Instrument zaviazala, že bude 
financovať vznik novej polovodičovej firmy (s rozpočtom 
1,3 milióna dolárov za prvých 18 mesiacov), pod pod-
mienkou otvorenej možnosti ju v budúcnosti kompletne 
odkúpiť za konkrétnu cenu, limitovanú časom. Konkrétne 
za 3 milióny dolárov, za predpokladu, že čistý zisk firmy 
ešte neprekračuje 300 000 dolárov ročne. Toto bolo 
veľmi nezvyčajné a dohoda o financovaní tohto typu sa 
stala základom toho, čo dnes nazývame Venture kapitál, 
ktorého rozpuk nastal v Kalifornii v 60. rokoch a stal sa 
pre Sillicon Valley typickým. 

Keď sa Shockley dozvedel, že jeho najlepší zamest-
nanci spoločne odchádzajú a so znalosťami ktoré im 
odovzdal zakladajú konkurenčnú firmu, rozzúril sa 
a nazval ich „zradcovskou osmičkou“. Aj keď činnosť jeho 
laboratória s novými zamestnancami pokračovala, nikdy 
sa z tohto odchodu kľúčových ľudí ne-
spamätalo a nepresadilo sa. V roku 1960 
bolo odpredané firme Clevite Transistor, 
následne industriálnemu výrobcovi ITT 
a napokon celkom skončilo. Shockley až 
do svojho dôchodku pracoval ako profesor 
na Stanfordovej univerzite.

Fairchild Semiconductor a jeho rúhačské 
technonápady
Zradcovská osmička nelenila a pustila sa do práce. 
Svoju novú firmu si fyzici a inžinieri založili v prenajatej 
budove na ulici Charleston Road v Palo Alto, len zhruba 
dva kilometre od Shockleyho laboratória. Z investičných 
peňazí nakúpili a v budove nainštalovali difúzne pece, 
nástroje na pestovanie monokryštálov, vákuové výparníky 
a optické nástroje na fotolitografiu.

Vo Fairchild sa od začiatku začal uplatňoval formát práce, 
naučený od Shockleyho, ktorý bol typický pre vedecké 
Bellove laboratóriá. Bežné veľké komerčné polovodičové 
firmy, ako Texas Instruments a Philco, pristupovali k vývoju 
obvykle konzervatívne. Tranzistory zvyčajne budovali tak, 
ako to bolo v danej dobe najlepšie možné, pričom napríklad 
pri výrobe difúznych kremíkových tranzistorov používali 
kovové masky a pomáhali si difúziou gália. Kontakty pri tom 
tvorili z ľahko použiteľného materiálu, ako napríklad striebra 
či hliníka. Naproti tomu Fairchild, podobne ako Bell Labs, 
pristupoval k vývoju s tým, že hľadal materiály a postupy, 
ktoré by boli lepšie pre beh na dlhú trať, nie pre krátkodobý 
rýchly šprint dnes. Nebáli sa teda zdĺhavého vývoja metódou 
pokus a omyl. Práve vďaka tomuto nezviazanému vedecké-
mu prístupu boli Bell Labs dlhodobo na špici polovodičového 
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vývoja a odhalili mnohé sľubné postupy, ako 
boli napríklad masky z oxidu kremičitého 
a pomocné difúzie bóru a fosforu. Fairchild 
sa od začiatku vždy zameriaval práve na 

tieto dlhodobo lepšie riešenia, ktoré videl u Bell Labs a snažil 
sa ich priviesť do praxe pre sériovú výrobu. 

Po svojom osamostatnení sa celá osmička okamžite 
znovu pustila do vývoja mesa tranzistora. Gordon Moore 
sa sústreďoval na difúzne pece, v ktorých mohol dopovať 
kremík s mikrometrovými vrstvičkami bóru a fosforu, 
ktoré menili elektrické vlastnosti kremíkových vrstiev. 
Robert Noyce a Jay Last vyvíjali metódy fotolitografie 
a masiek z oxidu kremičitého, pomocou ktorých bolo 
možné vytvárať vo vrstvách na waferi presné otvory, cez 
ktoré sa dopanty dostávali do konkrétnych miest kremíka 
a tvorili jednotlivé prvky tranzistora. Štvorica inžinierov 
a metalurgov zas pracovala na pestovaní kremíkových 
monokryštálov, z ktorých rezali jednotlivé wafery. Zároveň 
sa podieľali na testovaní výsledných vyrobených tranzis-
torov a napokon aj na zháňaní zákazníkov. 

Všetci sa v úvode zhodli na tom, že najviac profitujúca 
činnosť je získavať armádne zákazky, ktoré rástli ako 
huby po daždi. Toto obdobie bolo typické pre technologic-
ký šok, v rámci ktorého bolo USA ochromené sovietskym 
kozmickým víťazstvom v súvislosti so Sputnikom. Šokom 
pritom nebola ani tak samotná prvá družica, ako exis-
tencia funkčných balistických rakiet, schopných dopraviť 
nukleárne hlavice na územie USA za zhruba 26 minút. 
Ekvivalentný americký vývoj balistických rakiet tak miest-
na vláda silno urýchlila, čo si vyžiadalo mnoho nových 
elektronických systémov, a teda aj tranzistorov. Americké 
ozbrojené zložky takisto chceli zmodernizovať avioniku 
svojich lietadiel, ktoré dovtedy používali hlavne analógové 
systémy. Tie potrebovali pri každej zmene znovu fyzicky 
nakonfigurovať. Zároveň bojovali aj s ich elektrónkami, 
ktoré v priemere zlyhávali za 70 hodín. Dopyt po tranzis-
toroch pre digitálne systémy teda rýchlo rástol.

Zatiaľ čo sa v laboratóriu sedem členov Fairchildu 
blížilo k nájdeniu úspešného postupu na výrobu mesa 
tranzistora, posledný člen osmičky, švajčiarsky teoretic-
ký fyzik Jean Hoerni, väčšinou sedel v hornej kancelárii 
budovy a niečo si kreslil do svojho poznámkového bloku. 
Ešte rok predtým bola jeho hlavná práca v Shockleyho 
laboratóriu počítanie rýchlostí a stupňov difúzií kremí-
kových monokryštálov (vypestované rozmerné valce ex-
trémne čistého kremíka, z ktorých sa režú wafery). Často 
sa pri tom motal pri laboratórnej práci inžinierov a snažil 
sa porozumieť fyzikálnym princípom, vďaka ktorým sa 
formovali špecifické štruktúry, pretože mnohé stále 
neboli vedecky pochopené. Prvého decembra roku 1957 
si Hoerni zapísal do svojho zápisníka dnes už historický 
záznam „Metóda ochrany odhalených P-N prechodov na 
povrchu kremíkových tranzistorov pomocou oxidových 

masiek.“ Na nasledujúcich dvoch stránkach následne po-
písal metódu, ktorá bola skutočnou revolúciou vo výrobe 
tranzistorov. V tej dobe najpokročilejšie mesa tranzistory, 
ktoré sa Fairchaild snažiť priviesť na trh, mali štruktúry 
pripomínajúce tvar typickej americkej stolovej hory, na 
ktorú boli dodatočne pridané materiály v podobe troch 
vertikálnych prechodov. Tieto prvky môžete dobre vidieť 
na schematickom obrázku ako tri tmavé „domčeky“ na 
vrchole stolovej hory. Ako je vidieť, boli prakticky holé 
a náchylné na akékoľvek problémy.

Hoerniho napadlo, že by sa pri procese výroby pomocný 
oxid kremičitý neodleptával a nechával na mieste. Tým by 
vytvoril povrchovú ochrannú vrstvu, do ktorej by vertikálne 
prvky zapadli a zarovnali sa. Odpadný materiál, dovtedy 
používaný len pri procese výroby ako forma, sa teda mal 
stať samotným prvkom tranzistora. Hoerni si uvedomil, že 
by takéto riešenie prechody chránilo pred kontamináciou 
inými materiálmi a takisto potenciálne pred elektrickými 
únikmi. Toto riešenie, ktoré dnes nazývame ako planárny 
výrobný proces, sa stalo dominantnou metódou výroby 
tranzistorov po nasledujúceho pol storočia. 

Bol to však len vizionársky nápad. V tej dobe sa Fa-
irchild snažil vyrábať mesa tranzistory, pričom keď sa 
rozkríklo, že na tom pracuje, navštívili ich ľudia z IBM. 
Tento významný tvorca elektronických systémov zúfalo 
hľadal nový typ lepšieho tranzistora, ktorý by mohli použiť 
v elektronike vyvíjanej pre nový bombardér B-70 americ-
kého letectva. Dostali sa pritom do problémov, pretože 
klasické kremíkové bipolárne tranzistory od Texas Instru-
ments neboli schopné ustáť prúdy potrebné pre pamäť 
nového palubného počítača, zatiaľ čo staršie germániové 
typy zlyhávali pri zmenách teploty a vibráciách. IBM tak 
hľadalo nové riešenie a ukázalo sa, že Fairchaild a ich 
mesa tranzistor môže byť odpoveď. V marci roku 1958 
tak Fairchild podpísal kontrakt na ich výrobu, pričom šlo 
vôbec o prvú zákazku firmy, prinášajúcu seriózne penia-
ze. Objednávka IBM bola na 100 tranzistorov v cene 150 
dolárov za kus (dohromady 15 000 dolárov, čo je cca 140 
000 dolárov na dnešné pomery). 

Tím znásobil svoje úsilie a pod vedením 
Gordona Moora v lete roku 1958 vyprodu-
koval prvú funkčnú testovaciu sériu, ktorú 
odoslal do IBM. O pár týždňov neskôr 
tento produkt zároveň ohlásili aj na 
verejnosti na výstave WESCON a oznámili 
začatie jeho predaja pod modelovým 
označením 2N696. Až vtedy osmička na 
svoje prekvapenie zistila, že boli jediní. 
Texas Instruments a ani žiadna iná firma 
ešte mesa tranzistory nedokázala vyrábať 
a Fairchild sa tak stal prvou firmou, 
ktorá ich ponúkala na trhu. Z firmy, ktorá 
dovtedy nič neznamenala, sa náhle stala 
hviezda a získala stovky nových zákaziek, 
určených pre riadiace systémy lietadiel 
i rakiet. Tou najvýznamnejšou bola ob-
jednávka firmy Autonetics, ktorá vyvíjala 
elektronické navigačné systémy pre 
nukleárne balistické rakety Minuteman. 
Obrovský záujem o produkty priniesol nut-
nosť firmu rozšíriť a behom jesene 1958 
tak pôvodná osmička nabrala niekoľko 
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desiatok nových zamestnancov, predovšetkým technikov 
a operátorov výroby a takisto manažérov predaja.

V posledných mesiacoch roka sa však začali objavovať 
nečakané problémy, ktoré úspech firmy výrazne ohrozili. 
Zákazníci si na mesa tranzistoroch začali všímať dve 
negatívne vlastnosti. Fungovali vždy perfektne, ale len 
dočasne. Následne im z nejakého dôvodu začal klesať vý-
kon a prepínali sa čoraz pomalšie. Okrem toho, v niekto-
rých prípadoch z ničoho nič prestali fungovať úplne. Tím 
sa tomu snažil prísť na kĺb, pričom zistil, že spomaľovanie 
je spôsobené jednou z nových metód, ktorú vyvinuli 
a umožnila ich vyrábať. Kremíkové wafery boli zo spodnej 
strany oplášťované niklom, ktorý bol „nadopovaný“ fos-
forom. Bolo to za účelom pritiahnutia nečistôt z kremíka 
do spodku, aby bola vrchná časť tranzistora perfektná. 
Problémom bolo, že postupom času sa toto usporiadanie 
stalo až také efektívne, že začalo negatívne ovplyvňo-
vať „chcené nečistoty“, ktoré tvorili prvky tranzistora 
a s pribúdajúcim časom tak čoraz viac degradovali ich 
výkon. Príčinu druhého problému s kompletným zničením 
naopak spôsobovali miniatúrne čiastočky kovu, ktoré 
sa po čase odtrhávali zo zvaru ochranného „klobúčika“ 
celého tranzistora. Potom ako sa uvoľnili, pritiahli ich 
silné elektrické polia vystúpených prechodov tranzistora, 
pričom pri nalepení na ich povrch spôsobovali skraty.

Jean Hoerni, ktorý mal z celej osmičky suverénne najväč-
šie znalosti štruktúry kremíkových monokryštálov, začal tie-
to problémy riešiť v novembri 1958. V nasledujúcich dvoch 
mesiacoch pritom uplatnil dva nové a revolučné postupy. 
Problém s výkonom sa rozhodol riešiť tým, že do kremíka 
bude dopovať zlato. To bolo doslova rúhanie. Medzi výrob-
cami polovodičov bolo zlato vnímané ako „smrtiaci“ prvok, 
ktorému sa bolo treba vyhýbať za každú cenu, pretože síce 
zvyšovalo rýchlosť prepínania, ale jeho použitie výrazne 
zhoršovalo chcené zosilňovacie schopnosti tranzistora, 
ktoré táto súčiastka prirodzene poskytovala. 

Hoerni si však uvedomil, že by zlato mohol dostať difú-
ziou do kremíka len v oblasti jednej elektródy, konkrétne 
kolektora (každý bipolárny tranzistor sa skladá z troch 
elektród v podobe kolektora, bázy a emitora), čím by 
miesto negatívneho pôsobenia zmenšil a zároveň získal 
potrebný výkon. Následne začal metódou pokus omyl 
skúšať rôzne difúzie zlata do tejto časti kremíku, pričom 
menil čas ich aplikácie a teplotu. Všímal si pritom, ako 
rozličné prístupy menili rýchlosti prepínania a ako sa 
menili negatíva z hľadiska ostatných vlastností. Napo-
kon našiel konfiguráciu, kde sa negatíva prakticky vôbec 
nedostavili. Celá osmička tieto metódy rýchlo zapraco-
vala do nových produktov, pričom tým nielenže vyriešila 
degradáciu výkonu mesa tranzistorov, ale aj výrazne 
zvýšila ich rýchlosť. Dostali sa tak na vrchol vo všetkých 
oblastiach a neexistoval germániový či kremíkový tran-
zistor, ktorý by bol v niečom lepší.

Hoerni sa následne sústredil na druhý problém, pričom 
využil svoj nedávny neortodoxný nápad konštrukcie pla-
nárneho tranzistora a čiastočne obalil odhalené kontakty 
mesa tranzistora vrstvou oxidu kremičitého. Tým ich 
ochránil pred prípadnými kovovými čiastočkami, uvoľnenými 
z obalu. Oba tieto Hoerniho nápady a riešenia boli rúhačské 
a išli proti všetkým dovtedajším princípom výroby. Na zvýše-
nie výkonu tranzistora použil materiál, o ktorom všetci ve-
deli, že parametre tranzistorov zhoršuje (zlato). Následne 

sa rozhodol, že na ochranu jeho elektród použije materiál 
(oxid kremičitý), ktorý všetci dôkladne z elektród pri vý-
robe odstraňovali, aby im neškodil (používal sa pri výrobe 
len ako pomocná forma a následne sa odleptával preč).

Zázračná tranzistorová planina a prelo-
mový integrovaný obvod
Vyriešenie problémov mesa tranzistora a jeho narastajú-
ce predaje umocňovali úspech Fairchild Semiconductor 
na trhu. Firma ku svojej budove v Palo Alto pridala novú 
výrobnú fabriku v susednom Mountain View, pričom na 
začiatku roku 1959 zamestnávala už viac ako 700 ľudí.

Riešenie druhého problému mesa tranzistora Hoerniho 
utvrdilo v tom, že by mal vo svojom nápade planárneho 
procesora pokračovať a v januári 1959 sa začal pripravovať 
na jeho experimentálnu realizáciu. Prišiel za Jay Lastom 
a požiadal ho o prípravu novej štvrtej litografickej masky 
(pri výrobe mesa tranzistorov boli potrebné tri), ktorá by mu 
umožnila pridať ďalšiu difúziu a celý povrch tranzistora za-
rovnať ako planinu. Následne sa pustil do experimentovania.

Jeho súkromné snahy sa skončili 12. marca 1959, kedy 
si zavolal do svojho laboratória svojich kolegov a ukázal 
im prvý funkčný prototyp. Jay Last a Gordon Moore sa 
naň pozreli pod mikroskopom, pričom ich prekvapilo, že 
vyzeral celkom inak, ako všetky tranzistory ktoré dovtedy 
videli. Bol veľký približne 1 milimeter a bol kompletne plo-
chý. Žiadna stolová hora, žiadne vyčnievajúce prechody 
elektród. Nič. Vyzeral ako terč, s niekoľkými zatočenými 
prvkami, akoby nakreslenými na kremíkovom povrchu. 

Hoerni ho následne zapojil do obvodu a začal predvádzať 
jeho schopnosti, pričom si všetci prekvapene uvedomili, 
že tranzistor zosilňoval signál lepšie, ako mesa tranzis-
tor. Okrem toho mal navyše extrémne malé úniky prúdu 
(vznikajúce v momente prepnutia), ktoré boli až o tri rády 
menšie, ako mala mesa konštrukcia. Všetci bolo ohromení. 
Šlo skrátka o majstrovský tranzistor pre počítače, ktorý 
prekonával všetky dovtedajšie tranzistory o niekoľko tried.

To však nebolo všetko, Hoerni tranzistor vybral z ob-
vodu, položil ho na stôl a do jeho povrchu niekoľkokrát 
udrel kladivom. Následne ho vzal do ruky, napľul naň, 
čím naň dostal niekoľko kontaminačných prvkov, ktoré 
boli pre kremíkové tranzistory smrteľné, utrel ho a znovu 
pripojil do obvodu. Tranzistor začal fungovať, akoby sa nič 
z absurdnej demonštrácie nestalo. Všetci sa pobavene na 
celú šou neveriacky pozerali a nevychádzali z údivu. Pred-
vedené vlastnosti ich uchvátili natoľko, že sa rozhodli pre 
tranzistor vyvinúť sériový výrobný proces, 
ktorý by ho dostal na trh.

To, že zlatom dopované planárne tran-
zistory boli výkonné a zároveň mimoriad-
ne odolné, bolo pre všetkých nesmierne 
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lákavé a videli v nich obrovský potenciál. 
Asi najlepšie si ho ale uvedomovali Noyce 
a Moore, ktorí sa z hľadiska obchodnej stra-
tégie postupne vykryštalizovali ako vedúce 
osobnosti firmy. Dobre totiž vedeli, že ak sa 
tieto tranzistory podarí uviesť na trh, všetky 
firmy zapojené do výroby elektroniky pre 
zbrojný priemysel ich budú chcieť, čo vyústi 
do ďalšieho explozívneho rastu firmy.

To si v priebehu roku 1959 uvedomili 
aj investori z firmy Fairchild Camera and 
Instrument. Tí videli, že firma po roku 
1958, kedy dosiahla obrat pol milióna 
dolárov, v aktuálnom roku skončí na hrubé 
tržby okolo 7 miliónov a hrozilo, že poľahky 
prekročí čistý zisk 300 000 dolárov. V ok-
tóbri tak využili dodatok investičnej zmluvy, 
ktorý im umožňoval celú firmu Fairchild 
Semiconductor do tohto limitu čistých 
tržieb odkúpiť za 3 milióny dolárov.

Sprvu sa naoko nič nezmenilo. Pôvodná 
zradcovská osmička bola za svoj úspech 
vyplatená a navyše, nový majiteľ okamžite 
financoval rozšírenie fabriky v Mountain 

View za 750 000 dolárov a výstavbu novej fabriky v San 
Rafael za milión dolárov. Na začiatku roku 1960 sa tak firma 
rozrástla na 5 budov a zamestnávala viac ako 1100 ľudí.

Veľké vývojové tímy a rozsiahle výskumné laboratóriá 
umožnili, aby osmička spoločne so svojím veľkým zástu-
pom kolegov v apríli 1960 planárny tranzistor dokončila 
a uviedla ho na trh (pod označením 2N1613). Trh ho 
prijal s nadšením. Šlo pritom nielen o revolúciu z hľadiska 
výkonu a výdrže, čo oceňovali zákazníci. Zároveň šlo aj 
o zlom zo strany samotných polovodičových výrobcov. 
Jeho celkom plochá štruktúra totiž umožnila, aby boli 
všetky prvky tranzistora vyrábané len z jednej strany 
waferu, čo nesmierne uľahčilo sériovú výrobu. V tej dobe 
pravdaže ešte nikto netušil, že planárny výrobný proces 
sa stane štandardom, ktorým sa budú tranzistory vyrábať 
nasledujúcich 50 rokov. 

Fairchild mal na prelomovú planárnu výrobu spočiatku 
monopol, čo mu umožnilo v roku 1961 stať sa najväčším 
výrobcom výkonných polovodičov na svete (obrat 30 
miliónov dolárov, čo je zhruba 2,5 miliardy na dnešné pe-
niaze). Následne na planárnu konštrukciu začal predávať 
licencie. Pokrok a know-how, ktorý v tomto smere firma 
dosiahla, však znamenal ohromný náskok. Ten bol v marci 
1961 demonštrovaný ďalším zlomovým produktom, kto-
rým bol kremíkový monolitický integrovaný obvod.

Firmy sa už niekoľko rokov snažili o výrobu komplet-
ných monolitických polovodičových mikroobvodov, pri 
ktorých tranzistory, rezistory, diódy a kondenzátory 
existovali ako spoločný celok na jednej platničke – čipe. 
Kombináciou týchto označení sa stal aj výraz „mikročip“, 
ktorý sa pre integrovaný obvod stále často používa. Aj 
keď výrobu jednotlivých súčiastok mali firmy dlhodobo 
zvládnutú, ich vyrábanie naraz na jednom wafery kremíka 
vedľa seba, zapojené rovno do funkčných obvodov, bol 
celkom iný a nesmierne komplexný oriešok. Nie je pre-
kvapivé, že prvé pokusy tohto typu sa odohrali v druhej 
polovici 50. rokov v Bell Labs. Mnoho ďalších firiem sa 
tomuto konceptu začalo venovať po legendárnom článku 

na oslavu 10. výročia tranzistora, v ktorom Jack Morton 
z Bell Labs použil výraz „tyrania čísiel“, ktorým vyjadril to, 
že keďže elektronické obvody sú zložené stále z viacerých 
súčiastok, pravdepodobnosť zlyhania niektorej z nich 
exponenciálne rastie, čím sa napokon zlyhanie systému 
priblíži k nevyhnutnej istote. 

O miniaturizáciu a zjednodušenie elektronických obvo-
dov sa snažilo mnoho firiem, pričom tieto projekty štedro 
financovala hlavne armáda, respektíve americký zbrojný 
priemysel. Čím totiž bola elektronika väčšia a ťažšia, tým 
komplikovanejšie bolo jej použitie v lietadlách a raketách. 
Veľký kontrakt v tomto smere mala polovodičová firma 
Texas Instruments, kde vývoj integrovaného obvodu vie-
dol Jack Kilby. Ako prvému na svete sa mu to v septembri 
1958 podarilo, pričom použil wafer z germánia. Firma 
tento úspech ohlásila na začiatku roku 1959 a pritiahla 
na seba zaslúženú pozornosť. Svojej konkurencii ponúkla 
odkúpenie licencie, avšak nevydržalo jej to dlho. 

Vo Fairchild na začiatku roku 1959 začal na integro-
vanom obvode rýchlo pracovať Robert Noyce, pričom 
experimentoval s kremíkovým riešením, ktoré sa v Texas 
Instruments nepodarilo vyrobiť. Ako jeden z mála ľudí už 
pri tom bol oboznámený s Hoerniho novým planárnym 
postupom výroby tranzistorov a rozhodol sa kolegove 
postupy vyskúšať pri tvorbe integrovaného obvodu. Navr-
hol pri tom schému, v rámci ktorej sa mali prvky obvodov 
prepájať na kremíkovom čipe vďaka vodivej vrstve hliníka, 
umiestnenej nad Hoerniho vrstvou oxidu kremičitého. 
Bolo však nutné vyriešiť problém izolácie. Ten v roku 
1960 vyriešili dvaja nadaní noví inžinieri Fairchildu, v po-
dobe Lionela Kattnera a Isyho Haasa. Použili nový difúzny 
proces bóru, pomocou ktorého v kremíku vytvorili hlboké 
šachty. Na ostrovčekoch medzi nimi vytvorili planárne 
tranzistory a rezistory a prepojili ich odparením hliníko-
vého filmu do vrstvy oxidu kremičitého.

Po pár mesiacoch bol produkt pripravený a marci roku 
1961 Gordon Moore a Robert Noyce usporiadali tlačovú 
konferenciu, na ktorej oficiálne oznámili „Mikrologický 
planárny integrovaný obvod“ od Fairchildu. Použitie kre-
míka a jeho vyspelé vlastnosti vychádzajúce z planárnej 
konštrukcie boli natoľko pred klasickým germániovým 
riešením Texas Instrument, že po historicky prvom rieše-
ní už po pár dňoch neštekol ani pes.

Rozvetvenie stromu a vznik legendárnych 
detí Fairchildu
Aj keď planárny integrovaný obvod bol veľký technolo-
gický úspech a podieľal sa na tom, že sa z Fairchildu stal 
najväčší výrobca polovodičov na svete, v rámci firmy bol 
zdrojom rozkolov. Technická a inžinierska strana firmy 
si bola dobre vedomá jeho obrovského potenciálu, avšak 
pre ekonomický personál šlo o „bočný projekt“, ktorý drzo 
odčerpával financie a vývojové talenty z nosného biznisu 
v podobe samostatných tranzistorov. Takýto postoj 
zastával napríklad Tom Bay, firemný manažér preda-
jov, ktorý nových majiteľov firmy nabádal, aby projekt 
integrovaných obvodov zastavili a zrušili. Kolidovali totiž 
s existujúcimi produktmi a mohli im ukrajovať predaje. 
Potenciál integrovaných obvodov nechápal a neuvedo-
moval si, že znamenajú ďalšiu výraznú zmenu trhu.

Tieto interné rozkoly boli umocnené zmenami vo ve-
dení. Odkúpenie investormi síce malo pozitívny dôsledok 

PRVÝ PLANÁRNY 
TRANZISTOR PRI 
POHĽADE Z VRCHU 
(ROZMER CCA 1 MM)
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v tom, že pôvodní ôsmi zakladatelia dostali do vienka znač-
né množstvo akcií ich novej materskej spoločnosti a tým aj 
finančnú nezávislosť, avšak na druhú stranu to znamenalo, 
že už neboli v rámci Fairchild Semiconductor majitelia, ale 
len zamestnanci. Výsledkom bolo napätie nielen medzi 
nimi, ale aj ostatnými top inžiniermi, ktorí do firmy prišli až 
dodatočne. Všetko to napokon viedlo k vnútorným rebéliám, 
v rámci ktorých jednotlivé skupinky pôvodných zakladateľov 
a takisto novších top inžinierov začali v roku 1961 postupne 
firmu opúšťať a zakladať si konkurenčné spoločnosti vo 
vedľajšom meste či rovno vo vedľajšej ulici.

Ak by sme Shockleyho polovodičové laboratórium 
nazvali semienkom, z ktorého vzklíčil prvý a osamelý 
strom Silicon Valley v podobe Fairchild Semiconductor, 
tak tento moment by sa dal prirovnať k tomu, ako strom 
vyrástol, rozvetvil sa a rozprášil svoje semená do celého 
okolia, kde následne vyrástol celý les.

Z pôvodnej zakladateľskej zradcovskej osmičky firmu 
ako prvý opustili fyzici Jay Last a Jean Hoerni a metalurg 
Sheldon Roberts. V januári 1961 založili firmu Amelco 
Semiconductor, ako divíziu armádnych elektronických 
systémov kalifornskej firmy Teledyne. Pre ňu násled-
ne produkovali tranzistory a práve nové integrované 
obvody, takže z dôvodu jej povahy bolo mnoho produktov 
utajených. Medzi tie verejné však patrili napríklad zákazky 
pre NASA, pričom ich integrované obvody boli použité aj 
v rámci projektu Apollo a pristátia na Mesiaci.

V roku 1961 odišli z Fairchildu aj významní inžinieri David 
Allison, David James, Lionel Kattner a Mark Weissenstern, 
ktorí založili výskumné laboratórium Signetics (s financo-
vaním Lehman Brothers). Ich čipy a polovodiče sa v nasle-
dujúcich rokoch objavili v rôznych herných konzolách, ako 
Arcadia 2001 a Atari a takisto aj v počítačoch Apple I a Apple 
II. Mnoho ich zosilňovačov, ako napríklad NE5532 a NE5517, 
sa stalo základnou latkou, s ktorou bola porovnávaná všetka 

konkurencia, pričom ich schémy dodnes 
nájdeme v elektrotechnických učebniciach. 
Vznik Signeticsu podnietil aj vývoj ďalších 
polovodičových firiem, ako Exar a Interde-
sign. 

Na konci roku 1961 odišiel z Faircha-
ildu aj Robert Norman, vedúci dizajnu 
integrovaných obvodov a spoločne so 
sebou zobral niekoľko ďalších dizajnérov 
a takisto obchodníkov firmy. Založil s nimi 
spoločnosť General Microelectronics, 
ktorá sa podobne ako Amelco a Signetics 
zameriavala na integrované obvody.

Pre tento exodus sa postupom času vžilo 
označenie „Fairchildren“, čo je anglická 
slovná hračka, ktorá sa dá voľne preložiť 
ako „deti Fairchildu“. Toto pomenovanie sa 
používalo pre bývalých zamestnancov tejto 
firmy a takisto pre nové spoločnosti, ktoré 
založili. V priebehu 60. a začiatkom 70. rokov 
minulého storočia takto vznikli firmy ako 
Molectro, National Semiconductor, Computer 
Micro-technology, Precision Monolithics, 
Qualdine, Advanced Memory Systems, Four-
-Phase Systems, IC Transducers, Synertek, 
Data General a ďalšie.

Významnými deťmi Fairchildu bola dvoji-

ca Robert Noyce a Gordon Moore, patriaca 
do pôvodnej zradcovskej osmičky, ktorá 
z firmy odišla v roku 1968 (spolu s kolegom 
Andrewom Groveom). Priamo v Mountain 
View, pár stoviek metrov od fabriky Fairchil-
du, založili svoju novú spoločnosť Intel. Tá 
sa pôvodne mala zaoberať hlavne vývojom 
a výrobou operačných pamätí (v tej dobe to 
bol najlukratívnejší trh polovodičov), avšak 
v nasledujúcich dekádach sa stala domi-
nantným výrobcom celkom novej súčiastky 
v podobe mikroprocesorov (viac v článku: 
Neobyčajný príbeh prvého mikroprocesoru 
na svete, TOUCHIT 03/2019). 

Ďalších osem zamestnancov, na čele s elektroinžiniermi Jarrym San-
dersom a Jackom Giffordom odišlo z Fairchaildu o rok neskôr a v Santa 
Clara založili firmu AMD, ktorá je dodnes hlavným konkurentom Intelu.

Dedičstvo Fairchildu však nevidíme len v technologických riešeniach, ale 
prekvapivo aj ekonomických a operačných. Jeho vznik bol totiž zároveň aj 
počiatkom tzv. venture kapitálu (tiež aj rizikový či rozvojový kapitál), ktorý je 
typický štedrým financovaním nových firiem krátko po ich založení. Ohrom-
né úspechy a zisky z týchto postupov viedli k založeniu veľkého množstva 
venture investičných firiem v okolí Sanfranciského zálivu, čo vyprodukovalo 
masívne financie a umožnilo Silicon Valley rýchlo akcelerovať.

Týmto smerom sa vydali aj niektoré deti Fairchildu, predovšetkým 
Eugene Kleiner, strojný inžinier z pôvodnej zradcovskej osmičky, ktorý 
po odchode založil venture firmu Kleiner Perkins Caufield & Byers., ktorá 
sa v nasledujúcich dekádach podieľala na ranom investovaní do viac ako 
300 firiem z oblasti IT a biotechniky, vrátane Amazonu, AOL, Googlu a Sun 
Microsystems. Ako posledný z pôvodnej zradcovskej osmičky opustil Fa-
irchild v roku 1969 Julius Blank, ktorý sa stal konzultantom pre technolo-
gické startupy a v roku 1978 založil polovodičovú firmu Xicor.

Príbehy, ktoré zmenili svet
Tento príbeh stvoriteľov Silicon Valley rozkmital vlny po celom svete. Aj 
keď z pôvodnej zradcovskej osmičky dnes žijú už len Jay Last (89 rokov) 
a Gordon Moore (90 rokov), činnosti a rozhodnutia celého tímu, ktoré sa 
udiali v krátkych piatich rokoch ich spolupráce, ovplyvnili svet polovodi-
čov na ďalších 50 rokov.

Jay Last sa v predhovore knihy Makers of the Microchip (Stvoritelia 
mikročipu) vyjadril, že na prelome 50. a 60. rokov, nemali ani len potuchy, 
ako enormne sa výroba polovodičov posunie v nasledujúcich dekádach a aký 
gigant priemyslu sa z nej stane. Nikdy si nepredstavovali, že kremík bude 
aj po polstoročí stále používaným materiálom, a že aj tie najpokročilejšie 
výrobné fabriky, schopné akoby zázrakom produkovať miliardy tranzistorov 
na jednom čipe, budú stále v základe vychádzať z metód a prístupov, ktoré 
so svojimi kolegami vo Fairchild Semiconductor navrhli.

Akoby história vyzerala, keby k legendárnej zrade nedošlo? Čo by sa 
stalo, keby Shockley zostal v Bell Labs a nevrátil sa domov do Kalifornie 
a Palo Alto a nezaložil by firmu v Mountain View? Je veľmi pravdepo-
dobné, že podobné tranzistorové riešenia a integrované obvody by sa 
objavili s niekoľkoročným meškaním od iných firiem, nakoľko technológia 
sa týmto smerom prirodzene uberala a fyzikálne vlastnosti jednotlivých 
materiálov len čakali na svoje odhalenie a využitie. Silicon Valley, ako 
centrum technologického vývoja a IT sféry, ako ho poznáme dnes, by 
však neexistovalo. S najväčšou pravdepodobnosťou by sme dnes hovorili 
nie o kremíkovom údolí, ale o kremíkových kopcoch (Silicon Hills) v Texa-
se, v oblasti okolo mesta Austin, kde sídlil Texas Instruments. Možno by 
ale vznikla podobná oblasť niekde v oblasti New Jersey či Filadelfie, kde 
sídlili zas iné rané polovodičové firmy. Všetko sú to pravdaže dohady 
a možno by to bolo celkom inak. Niekedy na obrovské zmeny naozaj stačí 
len to povestné mávnutie motýlích krídel.

PRVÝ KREMÍKOVÝ 
INTEGROVANÝ OBVOD

ROBERT NOYCE, 
KTORÝ PO ODCHODE 
Z FAIRCHILDU ZALOŽIL 
SPOLU S GORDONOM 
MOOROM FIRMU INTEL, 
ZATIAĽ ČO ICH KOLEGOVIA 
ZAS AMD
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Prvé poistky, prvé investície
V tom období mala Slovenská 
poisťovňa 213 pracovníkov, 
sídlila v známej budove na 
Hviezdoslavovom námestí a mala 
fi liálky v Prahe, Brne, Bratislave, 
Komárne, Košiciach, Leviciach, 
Trenčíne a Užhorode. Koncom roka 
1929 spravovala 33 872 životných 
poistiek s poisteným kapitálom 
vyše 228 miliónov Kč. Priemerná 
poistná suma jednej poistky vtedy 
predstavovala vyše 6 700 Kč. 

Prvé technológie 
v poisťovni
V decembri 1968 bola Čes-
koslovenská štátna poisťovňa 
rozdelená na Českú štátnu pois-
ťovňu (ČŠP) a Slovenskú štátnu 
poisťovňu (SŠP). Po revolúcii 
mali ČŠP a SŠP ešte viac ako rok 
monopolné postavenie. V roku 1977 
získala poisťovňa vlastný počítač, 
dovtedy využívala kapacity výpoč-
tového strediska Štátnej banky 
československej.

Jedna poisťovňa nestačí
1. marca 1991, novým zákonom 
o poisťovníctve, ktorý umožnil vstup 
nových poisťovní na trh, sa zmenil 
aj názov spoločnosti na Slovenská 
poisťovňa. Začali vznikať prvé neštát-
ne poisťovne – Kooperativa, Otčina 
(dnešná Uniqa) a na slovenský trh 
vstúpila prvá zahraničná poisťovňa 
Nationale-Nederlanden (NN). S otvo-
rením trhu prišla nutnosť súperiť 
o klientov s konkurenciou. Sloven-
ská poisťovňa začala rozvíjať svoje 
aktivity a investovať do rôznych fi riem 
a fondov. Stala sa zakladateľom Istro-
banky, lízingovky SPLeasing, hotelovej 
siete Instel a ako jeden z hlavných 
akcionárov stála pri znovuzaložení 
Tatra banky, prvého súkromného 
peňažného ústavu ČSFR. Na prelome 
tisícročí mala Slovenská poisťovňa 
53 % podiel na trhu a v portfóliu vyše 
200 produktov. 

Spojenie s Allianz
Po viacerých neúspešných snahách 
plne sprivatizovať Slovenskú poisťov-
ňu, boli v lete 2001 vybraní štyria po-
tenciálni investori: Allianz, Eureko, La 
Fondiaria a Aegon. Víťazom 
tendra a vlastníkom sa 
nakoniec stala nemecká 
spoločnosť Allianz a
1. januára 2003 sa zlú-
čili lokálny a globálny 
trhový líder a vznikla 
Allianz – Slovenská 
poisťovňa.

resne pred 100 rokmi, 26. apríla 1919, vznikla na Slovensku 
Prvá slovenská poisťovňa. Začala sa tak éra poisťovníctva na 
Slovensku. Počas 100 rokov prešla zmenami sídla, názvu aj 

majiteľov a dnes je z nej Allianz – Slovenská poisťovňa. Zakladateľmi prvej 
poisťovne so sídlom u nás a vlastnenej a riadenej Slovákmi, boli Ján Alojz 
Wagner a Vladimír Makovický. Neskôr prijatými legislatívnymi zmenami 
sa maďarské poisťovne pôsobiace na Slovensku dostali pod kurátorskú 
správu a pod jej tlakom mali problém ďalej fungovať. Kmene jednej z nich, 
Prvej uhorskej poisťovne, boli 23. septembra 1921 presunuté do novej 
Slovenskej poisťovne, účastinnej spoločnosti v Bratislave, s kapitálovou 
účasťou Prvej slovenskej poisťovne, Prvej uhorskej poisťovne a Prvej českej 
vzájomnej poisťovne. Touto akvizíciou si Slovenská poisťovňa významne 
posilnila svoj trhový podiel. 

Pred sto rokmi vznikla
na Slovensku prvá poisťovňa. 
Dnes je z nej Allianz - SP

P

Allianz SP
v číslach

68 rokov
má najstaršia poistná zmluva

7,5 milióna 
zmlúv spravujeme v našich 
poistných systémoch 
a dohliadame na ich plnenie

655 udalostí
v priemere denne nahlásia 
klienti

3,6 miliardy Kčs
vyplatila klientom za škody 
po najväčšej poistnej udalosti 
slovenského poisťovníctva – 
povodni na Dunaji v roku 1965

39 miliónov eur
vyplatila klientom za škody 
po záplavách v roku 2010, 
známom aj ako “povodňový rok”

Príliš veľa poisťovní
V roku 1938 fungovalo na Slovensku 
až 44 poisťovní, z toho 25 českých 
a len 4 slovenské. Niektorí predsta-
vitelia slovenského poisťovníctva 
a poprední funkcionári sloven-
ského štátu usúdili, že tento stav 
je neúnosný a počet poisťovní sa 
musí zredukovať. Zákonom povolili 
na území Slovenska činnosť len 
štyrom skupinám poisťovní, a to 
slovenskej, protektorátnej, nemeckej 
a talianskej. V rámci koncentrácie 
poisťovníctva boli Slovenskej pois-

ťovni odovzdané poistné kmene 
dvoch českých a dvoch 
švajčiarskych poisťovní. 

Poskytovala všetky druhy po-
istenia – poisťovala majetok, 
zodpovednosť, úrazy, modality 

životného poistenia a zaisťo-
vala takmer všetky riziká.

Znárodnenie 
V roku 1945 bolo rozhodnutím 

vlády poisťovníctvo znárodnené 
a vyše 700 poisťovní a pois-

ťovacích spolkov pôsobiacich 
v Československu sa zlúčilo do 1 
slovenského a 4 českých národných 

podnikov a jedného slovenského 
s názvom Slovan, ktorý vznikol 

zlúčením až 11 poisťovní. V roku 
1948 bola poisťovňa Slovan začle-
nená do celoštátnej monopolnej 
Československej poisťovne a svoju 

činnosť na území Slovenska vyko-
návala cez oblastné riaditeľstvo.  

JEDNA Z PRVÝCH POISTNÝCH 
ZMLÚV PODPÍSANA
„V MENE BOŽOM“

PRVÉ SÍDLO
SLOVENSKEJ POISŤOVNE

DNES SA 
POISŤOVNÍCTVO 
PRESUNULO
DO SMARTFÓNU

tendra a vlastníkom sa 
nakoniec stala nemecká 

1. januára 2003 sa zlú-

149 ocenení
získali produkty a služby 

v súťažiach SIBAF Award, 
Fincentrum & Trend Hypo-
téka roka a Zlatá minca
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Milan Kasík Tajomstvom úspechu Konica Minolta 
sú jej zamestnanci 

Od 1. apríla 2019 sa stal novým 
výkonným riaditeľom spoločnosti 
Konica Minolta Slovakia Milan Kasík. 
Jeho ambíciou v rámci Slovenska je 
nielen udržať dlhodobo vysoké podiely 
v oblasti tlače, ale aj  intenzívne 
podporovať celosvetovú transformáciu 
značky Konica Minolta na poskytovateľa 
praktických a kreatívnych IT riešení pre 
každodennú prácu. 

V Konica Minolta pôsobím na rôznych 
pozíciách už viac ako 15 rokov. Pred šiestimi 
rokmi som prišiel na Slovensko uplatniť moje 
skúsenosti s priamym predajom, nakoľko ten 
nevykazoval optimálne čísla. Postupne sme 
vytvorili novú kostru priameho predaja, rozšírili 
sme ju o 15 nových pracovných pozícií. Tieto 
zmeny nám umožňujú pokrývať nové oblasti 
predaja, ktoré každým rokom pribúdajú. Súvisia 
s našimi novými produktmi, vylepšenými 
službami či akvizíciami nových technologických 
spoločností. A na týchto základoch chcem 
budovať aj jej ďalšie fungovanie. Teší ma, že 
osobne prispievam k úspechu značky.

Vzťah k práci sa u mladej generácie 
výrazne zmenil. Základom je to, že práca 
ich musí v prvom rade baviť. Preto sa aj 
my snažíme vytvoriť také podmienky, aby 
značku Konica Minolta mali radi a svoju 
prácu robili s nadšením. Dnes to už nie je 
len o relax zónach alebo stolnom futbale. 
Pre našich zamestnancov pripravuje-
me viacero nových zaujímavých aktivít. 
Rovnako plánujeme byť výrazne aktívnejší 
na sociálnych sieťach. Značka Konica 
Minolta musí byť pre mladú generáciu 
synonymom dobrého zamestnávateľa. 

MK

MK

Vo fi rme nie ste žiadnym 
nováčikom. Ako sa z „oby-
čajného“ zamestnanca 
môže stať výkonný riaditeľ 
úspešnej fi rmy? 

Akú úlohu zohráva v Ko-
nica Minolta nastupu-
júca mladá generácia? 
Tá je známa rozdielnym 
prístupom k práci a mo-
derným technológiám. 

Aktuálne smerovanie Konica Minolta 
Slovakia je nastavené správne. Chcel 
by som sa viac sústrediť na zvyšovanie 
motivácie a kvalifi kácie zamestnancov ako 
aj profesionality poskytovaného servisu. 
Skutočným tajomstvom úspechu značky 
Konica Minolta sú totiž kvalitní a spokojní 
zamestnanci. Idú ruka v ruke s našimi 
modernými technológiami a poskytovaním 
profesionálnych služieb. Mojím cieľom 
je postupné zvyšovanie kompetencií 
obchodu a jednotlivých konzultantov. 
S poskytovaním nových služieb súčasne 
otvárame nové pracovné pozície. Či už je 
to UX manažér, alebo špecialisti pre našu 
novinku Workplace Hub. Chcel by som 
upriamiť pozornosť aj na mladých ľudí. 
Značka Konica Minolta musí byť pre nich 
spojená s profesionalitou a kreativitou. 

MK

V čom bude Konica Mi-
nolta pod vašim vedením 
iná? Na čo by ste sa 
chceli sústrediť? 

Základom budúcnosti spoločnosti 
Konica Minolta je prinášať praktické 
a kreatívne IT riešenia pre pracovný 
život. Takým je aj naša celosvetová 
novinka Workplace Hub. Ide o jedineč-
né riešenie, ktoré kombinuje hardvér, 
softvér a zabezpečuje celú škálu služieb 
s cieľom spravovať IT štruktúru firmy 
budúcnosti z jedného miesta. Zjedno-
cuje tak systémy, odstraňuje opakujúce 
sa úlohy a zvyšuje efektívnosť. Už dnes 
tvorí poskytovanie IT služieb približne 
20 % našich celkových hospodárskych 
výsledkov. Napríklad sa sústreďujeme 
na poskytovanie riešení aktuálnych 
problémov firiem. Či už je to personálne 
a finančne náročná správa IT, nejasnosti 
s evidenciou dochádzky zamestnancov 
alebo využitie kamerových systémov 
na odstránenie chybovosti vyrábaných 
produktov. Konica Minolta pracuje na 
využívaní umelej inteligencie pre prie-
mysel. Tieto riešenia prinesú výrobným 
firmám veľké časové ako aj finančné 
úspory. Systém napríklad sleduje plynulý 
chod výrobnej linky a automaticky hlási 
záseky. Firma  tak eliminuje prestoje 
a dokáže tak byť efektívnejšia a kon-
kurencieschopnejšia. Veľký potenciál 
vidíme aj v segmente industriálnej tlače, 
pre ktorý poskytujeme širokú paletu 
inkjetových a tonerových digitálnych 
zariadení. Do tohto segmentu sme vstú-
pili ešte len nedávno a už máme v tejto 
oblasti zaujímavé výsledky. Výroba 
zušľachtených obalov a etikiet poskytuje 
tlačiarom významné rozšírenie svojej 
ponuky produktov. Konica Minolta je nie 
len významným celosvetovým poskyto-
vateľom služieb v oblasti IT, spracovania 
dokumentov a digitálnej tlače, ale aj 
zdravotníckej diagnostiky, meracích 
prístrojov či planetárií.

MK

Aká ja budúcnosť značky 
Konica Minolta? Aké sú 
súčasne trendy v IT tech-
nológiách? 

Milan Kasík
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Ako prejsť z Happy
na ÁNO?
Zmena paušálu z Happy na ÁNO bez 
zmeny viazanosti nemá vplyv na 
platbu za akciový telefón či zariade-
nie. Pri prechode sa bude posudzo-
vať iba jediná podmienka a tou je 
výška mesačného účtu za základný 
paušál. Pokiaľ máte výhodnejšiu 
sumu, ako je napríklad nižšia cena 
v Magenta 1, bude sa posudzovať 
práve táto suma so zľavou.

Mesačný poplatok by mal ostať 
po prechode na nový paušál ÁNO 
zachovaný alebo vyšší, napríklad 
pri prechode z Happy L za 29,99 € 
na ÁNO L za 30 €.

Zmenu je možné zrealizovať 
priamo v Telekom aplikácii alebo 
na predajni či telefonickej linke.

Ešte väčšie 
nárasty dát 
v skupine 
Magenta 1
Ak ste v skupine Ma-
genta 1, získate ešte 
viac dát – napríklad 
z Happy L na ÁNO L 
stúpne objem dát až 
päťnásobne, z 3 na 
15 GB. Podobne sú 
na tom aj prechody 
v XL programoch – 
z Happy XL (6 GB) na 
ÁNO XL v Magenta 1 
s 30 GB.

mena paušálov však 
nie je povinná. Môžete 
sa sami rozhodnúť, či 

prejdete na ÁNO alebo ostanete na 
pôvodnom programe Happy.

Z

Telekom potešil všetkých 
svojich zákazníkov 
s paušálmi Happy, ktorých 
lákala bohatá dátová 
ponuka paušálov ÁNO. Od 
polovice apríla 2019 si totiž 
môžete zmeniť váš Happy 
paušál za ÁNO, a to aj počas 
aktuálnej viazanosti.

Prejdite z Happy 
paušálov na ÁNO 
aj počas aktuálnej 
viazanosti a získajte 
viac dát *Objem bez Magenty / Objem s Magentou*Objem bez Magenty / Objem s Magentou

ÁNO S ÁNO M ÁNO M Data ÁNO L ÁNO XL ÁNO XXL

Volania (v SR, do EÚ, 
EÚ roaming)

100 / 200 
minút neobmedzené 100 / 200 

minút neobmedzené neobmedzené neobmedzené

SMS (v SR, do EÚ, 
EÚ roaming) 0 neobmedzené 0 neobmedzené neobmedzené neobmedzené

Dáta* (v SR, v EÚ) 250 / 500 MB 500 / 1000 MB 4 / 8 GB 10 / 15 GB 20 / 30 GB 30 / 45 GB

Mesačná cena 
s viazanosťou 10 € 20 € 20 € 30 € 40 € 70 €

  Aktuálne portfó l io  paušálov  ÁNO 

Príklady prechodu na nové 
paušály
Prechod je atraktívny najmä pre 
používateľov vyšších paušálov. Pri 
prechode z Happy L na ÁNO L sa 
zmení dátový balík z 3 GB na 10 GB 
mesačne, z Happy XL na ÁNO XL zo 
6 GB na 20 GB mesačne a z Happy 
Profi  na ÁNO XXL zo 16 GB na 30 GB 
mesačne.

Zmysel má aj prechod z progra-
mu Happy XL volania na ÁNO L, kde 
ostávajú neobmedzené volania do 
všetkých sietí a objem dát stúpne
z 1 GB až na 10 GB mesačne.

V prípade programu Happy M 
odporúča Telekom prechod na ÁNO M 
+ 2 GB balíček dát spolu za 26 €.

Telekom
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Končí vám viazanosť u operátora a zvažujete, či si svoj paušál 
predĺžite, zmeníte alebo prejdete k inému operátorovi? 
V tomto článku nájdete všetky podstatné informácie.

ožiadavky používateľov sa za posledných pár rokov zmenili. 
Pred pár rokmi sme kontrolovali objem predplatených minút 
a SMS správ, dnes sú však pre väčšinu používateľov dôležité 

najmä dáta. Na Slovensku si môžeme vybrať z ponuky štyroch operáto-
rov a tí ponúkajú množstvo paušálov, rôzne ceny a tiež aj rôzne pokrytie.

Vyberáme mobilný 
paušál do 30 eur

Podľa čoho si 
vybrať paušál?

P

Pri výbere mobilného 
paušálu si treba položiť 
tri základné otázky: Čo 
potrebujem od paušálu, 
koľko som zaň ochotný 
zaplatiť a aké dôležité je 
pre mňa pokrytie vlastnej 
siete operátora.

Odpoveď na prvú 
a druhú otázku si musíte 
dať sami a následne sa 
môžete poradiť s našimi 
tabuľkami či kľúčovými 
informáciami, ktoré sme 
z aktuálnej ponuky operá-
torov vybrali. Treba si tiež 
reálne zvážiť, koľko minút 
mesačne pretelefonujete 
a podľa toho si vybrať 
paušál so zameraním na 
dáta alebo s predplatený-
mi minútami a SMS sprá-
vami a menším balíčkom 
dát. Túto dilemu budete 
riešiť najmä v prípade 
operátorov Orange a O2.

V prípade pokrytia treba 
rozlišovať medzi 4G sieťou 
a inými sieťami. Aktuálne 
pokrytie operátorov je 
nasledujúce:

Ak to zhrnieme, s pokrytím 
v domácej sieti by ste nemali 
mať v prípade Telekomu, Oran-
geu a O2 problémy. V prípade 
4ky treba počítať s tým, že ak 
sa často pohybujete mimo 
miest, pravdepodobne sa bu-
dete prepínať do siete Orangeu, 
čo môže niekomu prekážať. 
Všetci operátori ponúkajú 
predplatené karty, takže si viete 
sami vyskúšať, či vám bude po-
krytie vyhovovať a až následne 
si aktivovať paušál. Pri výbere 
operátora treba myslieť aj na 
európsky roaming, pokiaľ často 
cestujete do zahraničia.

Hoci všetci operátori 
ponúkajú 4G siete, maximálne 
prenosové rýchlosti sa odlišujú. 
Odporúčame skontrolovať 
mapy pokrytia na webových 
stránkach operátorov, kde je 
často uvedené, aká maximálna 
teoretická rýchlosť je dostupná 
na jednotlivých miestach. 

2G, 3G, 4G – Každá gene-
rácia mobilných služieb 
sa označuje číslom. Nové 
generácie prinášajú vyššie 
prenosové rýchlosti a môžu 
ponúknuť aj lepšiu kvalitu 
hovorov. Aktuálne sú na 
Slovensku dostupné 4G 
siete, ktoré ponúkajú všetci 
4 operátori. Aby ste využili 
potenciál mobilných služieb 
naplno, budete potrebovať 
smartfón s podporou 4G, 
čo je v prípade dnešných 
telefónov samozrejmosť 
a 4G SIM kartu.

Telekom – Telekom pokrýva 4G sieťou 
93,6 % populácie Slovenska a celkovo 
viac ako 99 % obyvateľstva. Operátor sa 
chváli výsledkami testov organizácie P3 
Communications, ktorá viackrát usku-
točnila nezávislé merania na Slovensku 
a Telekom vždy ohodnotila ako víťaza 
testu kvality mobilných sietí. 

Orange – Orange uvádza pokrytie 4G sie-
ťou na úrovni 94,2 % populácie SR. Jeho 
mobilná sieť pokrýva celkovo až 99,8 % 
obyvateľov. Orange o sebe tvrdí, že je 
najväčší mobilný operátor na Slovensku.

O2 – O2 má 4G pokrytie na úrovni 96,4 % 
populácie Slovenska a jeho mobilná sieť je 
dostupná pre 98,5 % obyvateľov. Operá-
tor využíva aj národný roaming. O2 počas 
uplynulých rokov výrazne investovalo do 
výstavby vlastnej siete, takže dnes ponú-
ka oveľa lepšiu kvalitu ako v začiatkoch.

4ka – 4ka uvádza, že vlastnou 4G sieťou 
pokrýva 75 % populácie SR. Najmladší 
operátor využíva národný roaming od 
Orangeu, takže tam, kde nemá vlastnú 
sieť, sa SIM karty 4ky prepnú do 2G alebo 
3G siete Orangeu. V praxi to znamená, že 
mobilné služby by ste mali mať dostupné 
prakticky na celom Slovensku. Najlep-
šiu kvalitu mobilného internetu však 
dostanete v sieti 4ky, ktorá je dostupná 
najmä v mestách a v ich okolí. 4ka láka 
výhodnejšími cenami služieb.

Paušály
do 30 eur
V kategórii do 30 eur 
sa už dá rozumnej-
šie vyberať medzi 
paušálmi s predpla-
tenými minútami 
a dátami a čisto 
dátovými paušálmi.
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Paušály do 20 eur
Tento článok sme koncipovali ako aktuálny 
prehľad paušálov s dôrazom na objem 
predplatených dát. V tabuľke preto nenáj-
dete úplne všetky paušály do 20 eur, ale 
iba tie, ktoré považujeme za najatraktív-
nejšie. V prípade O2 a Orangeu sme v tejto 
cene vyberali dátové paušály, nakoľko 
paušály s predplatenými minútami nepo-
núkajú veľa dát. 

Do úvahy treba brať tiež to, že vychá-
dzame z cenníkových cien. Operátori vám 
niekedy dokážu ponúknuť výhodnejšie 
podmienky cez retenčné oddelenie a buď 
znížiť cenu paušálu alebo navýšiť nejaký 
jeho parameter. Obvykle vás budú kon-
taktovať tesne pred skončením viazanosti 
alebo vtedy, keď sa rozhodnete preniesť 
svoje číslo k inému operátorovi. Nie je to 
však garantované.

Telekom, ÁNO M Dáta – Ponuka Telekomu do 20 
eur je z hľadiska dátových balíčkov nevýrazná. 
ÁNO S obsahuje iba 250 MB, ÁNO M len 500 MB. 
Najatraktívnejší je tak paušál ÁNO M Dáta, ktorý 
obsahuje 4 GB dát v SR a EÚ+. Tento objem 
môžete navýšiť, ak paušál zaradíte do skupiny 
Magenta 1. Vtedy získate 8 GB dát mesačne. 
Ďalších 500 MB mesačne na obdobie 12 me-
siacov môžete získať pri kúpe paušálu cez web. 
ÁNO M Dáta tiež obsahuje 100, resp. 200 minút 
v skupine Magenta 1 do všetkých sietí v SR 
a EÚ+. SMS správy sú spoplatnené 7 centami.

Orange, Go Data 20€ – V prípade Orangeu od-
porúčame siahnuť po paušáloch Orange Go Data. 
Tie neobsahujú predplatené minúty ani SMS 
správy, avšak za 15 eur mesačne môžete získať 3 
GB dát, resp. 6 GB v prípade 20-eurového paušá-
lu. K dispozícii je bonus vo výške 2 GB, resp. 5 GB 

Z hľadiska pomeru cena/objem predplatených 
dát a minút je atraktívna najmä ponuka 4ky. 
A ak vám vyhovuje pokrytie tohto operátora, 
potom stoja jeho paušály za vyskúšanie. Čo sa 
týka ostatných operátorov, paušál Strieborné 
O2 Dáta by sme zvažovali, ak veľa netelefonu-
jete. ÁNO M Dáta je všestranný paušál a ak ho 
viete zaradiť do Magenta 1 skupiny, určite stojí 
za zváženie. Prípadne sa spýtajte predajcu v Te-
lekome, či vás nevie pridať do nejakej skupiny – 
niekedy takýmto spôsobom spájajú zákazníkov, 
ktorí si nevedia vytvoriť vlastnú skupinu, aby im 
tak znížili mesačný poplatok alebo navýšili dáta.  

O2, Strieborné O2 Dáta – Dátový paušál 
v O2 ponúka za 20 eur 8 GB dát a dotáciu 
na zariadenie alebo 10 GB dát bez dotácie 
na zariadenie. Paušál je bez viazanosti, 
minúta hovoru stojí 10 centov a jedna SMS 
správa 6 centov.

4ka, SLOBODA+ – Ostatní operátori sa 
v kategórii do 20 eur rozbiehajú, ale 4ka 
v nej má celé svoje portfólio. Atraktívne sú 
paušály SLOBODA+, ktoré obsahujú extra 
dáta v sieti 4ka. Za 8 eur tak môžete získať 
paušál SLOBODA 100+ so 100 predplate-
nými minútami/SMS správami a 11 GB dát 
(2,11 GB dát je možné využiť v EÚ). Za 20 
eur máte od 4ky paušál s neobmedzenými 
minútami, SMS správami a 300 GB dát 
(2,11 GB dát je možné využiť v EÚ). Paušály 
sú bez viazanosti.

mesačne na obdobie 
jedného roka pri kúpe 
cez internet. Za mi-
nútu hovoru si Orange 
v prípade paušálov Go 
Data účtuje 10 centov, 
6 centov stojí SMS. 
K dispozícii sú však 
doplnkové balíčky, 
napr. 100 minút hovo-
rov v SR za 4 eurá.

Paušál
Telekom

ÁNO M Dáta
Orange

Go Data 20€
O2

Strieborné O2 Dáta
4ka

SLOBODA ∞ +

Predplatené 
minúty/SMS, 

resp. cena

100 minút (200 
minút v Magenta 1) / 

7 centov

10 centov / 6 
centov 10 centov / 6 centov Neobmedzené

Objem dát 4 GB
(8 GB v Magenta 1) 6 GB

8 GB (10 GB 
bez dotácie na 

zariadenie)
300 GB

Objem dát, 
ktoré je možné 

využiť bez 
príplatku v EÚ

4 GB
(8 GB v Magenta 1) 6 GB 5,85 GB (7,32 GB bez 

dotácie) 2,11 GB

Cena 20 eur 20 eur 20 eur 20 eur

  Parametre vybraných mobi lných paušálov

Telekom, ÁNO L – Za 30 eur dostanete 
v Telekome neobmedzené minúty a SMS 
správy a 10 GB dát. V kombinácii so 
skupinou Magenta 1 sa dáta navýšia 
na 15 GB mesačne. Ďalší 1 GB získate 
ako darček na 12 mesiacov, ak si paušál 
zriadite cez web.

Orange, Go 30€ alebo Go Data 30€ – 
Go Data 30€ obsahuje 15 GB mesačne. 
Ďalších 5 GB môžete získať na obdobie 
jedného roka pri kúpe cez web. Minúta 
hovoru stojí 10 centov, SMS správa 6 
centov. Paušál Go 30€ ponúka neobme-
dzené volania a 4 GB dát mesačne.

O2, Zlatý O2 Paušál alebo Zlaté O2 Dáta 
– V prípade O2 je na výber paušál Zlaté 
O2 Dáta so 16 GB dát a dotáciou na 
zariadenie alebo 20 GB dát bez dotácie. 
Zlatý O2 Paušál obsahuje neobmedzené 
minúty, SMS správy a 10 GB dát s dotá-
ciou na zariadenie alebo 15 GB dát bez 
dotácie. 

Aj v prípade 30-eurových paušálov 
sa situácia opakuje. Zaujala nás 
ponuka operátora O2, ktorý v pria-
mom porovnaní ponúka najviac dát, 
resp. jasne komunikuje, aký benefit 
získate, ak nepotrebujete dotáciu 
na zariadenie. V závislosti od vášho 
dátovania a telefonovania môžete 
vymeniť 5 GB za neobmedzené 
minúty a SMS správy, ak budete 
preferovať Zlatý O2 Paušál. Lákavý je 
tiež ÁNO L v Magente. 

Paušál
Telekom

ÁNO L
Orange
Go 30€

Orange
Go Data 30€

O2
Zlatý O2 Paušál

O2
Zlaté O2 Dáta

Predplatené 
minúty/SMS, 

resp. cena
Neobmedzené Neobmedzené 10 centov / 6 centov Neobmedzené 10 centov / 6 

centov

Objem dát 10 GB
(15 GB v Magenta 1) 4 GB 15 GB

10 GB (15 GB 
bez dotácie na 

zariadenie)

16 GB (20 GB 
bez dotácie na 

zariadenie)

Objem dát, 
ktoré je možné 

využiť bez 
príplatku v EÚ

10 GB
(15 GB v Magenta 1) 4 GB 15 GB 8,69 GB (10,93 

GB bez dotácie)

8,39 GB 
(10,93 GB bez 

dotácie)

Cena 30 eur 30 eur 30 eur 30 eur 30 eur

  Parametre vybraných mobi lných paušálov

       Verdikt
Cieľom tohto článku bolo porovnať aktuálnu 
ponuku slovenských operátorov. Vychádzali sme 
z cien, ktoré sú uvedené v cenníku. V niektorých 
prípadoch je možné získať výhodnejšie podmienky 
alebo lepšiu cenu, ak ste napríklad dlhoročný zá-
kazník, máte u daného operátora aj ďalšie služby 
alebo zvažujete prechod ku konkurencii. Ide však 
o individuálne ponuky, ktoré sa nedajú jednoducho 
premietnuť do objektívneho porovnania. V článku 
sme to doteraz nespomenuli, ale riešením môže 
byť aj kombinácia služieb od dvoch operátorov.
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ponuke Orangeu aktuálne nájdete 
dve skupiny mobilných paušálov 
s dôrazom na objem predplatených 

dát. Paušály Orange Go Data obsahujú pred-
platené dáta a tiež vám umožňujú telefonovať 
a posielať SMS správy. V prípade viazanosti 
môžete získať predplatené minúty a extra dáta.

V tomto článku sa však zameriame na nové 
paušály s názvom Data. Tie ponúkajú mobilný 
internet pre tablety, notebooky, smart hodinky 
či smart televízory. Môžete ich používať aj 
v smartfóne, avšak ceny za volania sú v ta-
komto prípade drahšie v porovnaní s hlasovými 
paušálmi. Riešením môže byť jedna SIM karta 
na dáta a druhá SIM karta na telefonovanie.

Paušály Data sú dostupné v 5 balíčkoch, ktoré 
sa odlišujú objemom predplatených dát a sú 
určené na odlišné využitie. Takisto ich môžete 
pridať do skupiny Navzájom zadarmo a získať 
tak bezplatné volania na 5 čísel v rámci skupiny.

Dáta na surfovanie
a sledovanie videa bez obmedzení
Dátový paušál Data Optimal obsahuje 5 GB 
predplatených dát. Orange však ponúka aj 
dátové balíky, ktoré obsahujú neobmedzené 
dáta pre určitú kategóriu aplikácií a tieto balíky 
si môžete aktivovať aj k paušálom mobil-
ného internetu. Kombináciou paušálu Data 
Optimal a služby Nonstop dátový balík Video 
tak získate 5 GB dát a neobmedzené dáta vo 
videoslužbách, ako je Netfl ix, HBO Go, Orange 
TV, YouTube a najnovšie už aj YouTube Kids. 
Cena takéhoto riešenia je 15 + 10 eur, teda 25 
eur mesačne a za 1 euro k nemu môžete získať 
praktický tablet Huawei MediaPad 10 LTE a mať 
prístup k zábave kdekoľvek.

Dáta na cesty
V ponuke Orangeu nájdete aj zariadenie Huawei 
E5533 Airbox Car. Môžete ho získať za 1 euro 
a umožní vám vytvoriť si svoju privátnu mobilnú 
WiFi sieť v aute, ale aj na chate či kdekoľvek inde. 
Menej náročným dátovačom môže k takémuto 
zariadeniu postačiť už spomenutý dátový paušál 
Data Optimal s 5 GB. Pre náročnejších používate-
ľov sú určené balíčky Data Premium s 10 GB dát, 

Data Extra s 20 GB dát a Data Exclusive s 50 GB 
dát. A pokiaľ potrebujete dáta iba na účely navi-
gácie, ako je Waze, Mapy Google, Sygic navigácia 
či Apple Mapy, Orange ponúka Nonstop dátový 
balík Navigácia za 4 eurá mesačne.

Doplnkové služby
k paušálom Data
Orange ponúka k paušálom Data viacero 
doplnkových služieb, vďaka ktorým môžete 
využiť paušál naplno. K vybraným službám si 
môžete aktivovať rýchlejší upload a ku všetkým 
balíkom si môžete dokúpiť ďalší 1 GB dát. 
V závislosti od typu paušálu Data je poplatok 
za ďalší 1 GB dát od 2 do 4 eur.

Dáta z dátových paušálov môžete zdieľať aj 
s vašimi hlasovými paušálmi. V takom prípade 
získate dátový bonus, a to až do výšky 2,5 GB 
mesačne v závislosti od počtu spojených 
dátových paušálov. Bonus 0,5 GB dostanete 
v prípade, že si spojíte dáta na maximálne 4 
SIM kartách, bonus v podobe 1 GB navyše zís-
kate spojením 5 až 9 SIM kariet a dátový bonus 
až 2,5 GB navyše je k dispozícii pri spojení 10 
SIM kariet. Za každú SIM kartu v spojení dát si 
Orange účtuje 1 euro mesačne.

V

Orange uviedol do predaja 
nové dátové paušály 
s predplateným objemom 
dát až 55 GB. Komu sú 
určené a koľko stoja?

Nové paušály 
mobilného internetu
od Orangeu

Dátový paušál
Mesačný 
poplatok 

(€)

Objem dát 
s 24-mesačnou 

viazanosťou 
a dotovaným 

zariadením (GB)

Objem dát 
s 12-mesačnou 
viazanosťou bez 
zariadenia (GB)

Objem dát bez 
viazanosti a bez 
zariadenia (GB)

Data Basic 10 2 3 2

Data Optimal 15 5 7 5

Data Premium 20 10 13 10

Data Extra 25 20 24 20

Data Exclusive 50 50 55 50

Nárok na 20 % zľavu 
k fi xnému internetu 

od Orangeu
áno áno nie

  Paušály  mobi lného internetu Data od Orangeu

Dátový paušál
k inteligentným hodinkám
Najmenší dátový paušál Data Basic obsahuje 
2 GB predplatených dát. Tento program môže 
byť atraktívny pre používateľov inteligentných 
hodiniek alebo pre rodičov, ktorí nechcú dať 
dieťaťu mobilný telefón, avšak chcú s ním 
ostať v kontakte. V takom prípade je vhodné 
k službe zakúpiť inteligentné hodinky Alcatel 
Family Watch, ktoré Orange predáva za 49 eur. 
Kombinácia služby Navzájom zadarmo a dáto-
vého paušálu umožní rodičom ostať v kontakte 
s dieťaťom, ktoré bude môcť vďaka službe 
Navzájom zadarmo telefonovať piatim členom 
rodiny. Rodičia zároveň budú mať vďaka GPS 
prehľad o tom, kde sa dieťa práve nachádza. 
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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

10358 10826 - Orange Love INZERCIA 210x297.indd   1 3.4.19   17:09



Webový koláč plný hanby

GDPR jeden 
rok po veľkom 
tresku
Klikací cirkus vyskakovacích 
okien nemá konca kraja. Kto 
je ale na vine? Ako absurdne 
sa mnohé weby rozhodli 
s GDPR porátať a ako svojich 
používateľov úmyselne pod-
vádzajú a obťažujú? Pozrite 
sa s nami na prehliadku 
obludností, ktorá ani po roku 
vôbec neprestáva. 

PREHĽAD

FRANTIŠEK URBAN
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V
máji ubehol presne rok, čo v rámci Európskej únie 
vošli do platnosti nové nariadenia GDPR, určené 
na ochranu dátového súkromia jej obyvateľov. 

Tejto zmene sa museli podriadiť nielen európske fi rmy, ale aj 
spoločnosti z celého sveta, ktoré v našich končinách posky-
tujú svoje služby. Bolo pritom načase. Obludné a maximálne 
nezodpovedné narábanie s dátami používateľov dosiahlo také 
mamutie rozmery, že internet pripomínal skôr nespútaný 
divoký západ, než civilizovanú spoločnosť. 

V našom minuloročnom tematickom článku „Prečo 
potrebujeme GDPR a ďalšie zmeny ako soľ?“ ste sa mohli 
dozvedieť, prečo sú tieto nariadenia nesmierne potrebné, ako 
fungujú a čo konkrétne od internetových fi riem požadujú.

V tomto článku sa pozrieme na to, ako dodržovanie týchto 
nariadení na webe v praxi vyzerá, pričom sa zameriame na tie 
najabsurdnejšie riešenia, ktoré dokážu nejedného používateľa 
poriadne rozčúliť. Krátko po zavedení GDPR sa totiž veľká 
časť internetu premenila na ukážku špekulantov, podvodní-
kov a manipulantov, ktorí svetu odhalili svoju pravú tvár. 

Ceníme si vaše súkromie, súhlaste prosím, že ho 
porušíme 
Za posledných 12 mesiacov sa otravný a nevraživý dizajn 
webu stal novým trendom a možno máte z tohto dôvo-
du pocit, že otravné GDPR „pokazilo internet“. Na každej 
stránke vás otravuje nejaké bezcenné vyskakovacie okno, 

s ktorým aj tak 
musíte súhlasiť a nie 
je divu, že mnoho ľudí 
dospeje k názoru, 
že GDPR je tyranský 
zákon šikanujúci ľudí. Vedzte ale, že toto nie je dôsledok 
GDPR ako takého. Splniť tieto nariadenia tak, aby používa-
teľa nezdržovali a cítil sa po nich lepšie, je totiž ľahko možné 
a niektoré weby to aj robia. 

To otravné správanie, ktoré vám píli nervy rôznym zdr-
žovaním a prekážkami nie je výtvorom nových zákonov. Je 
spôsobené výhradne úmyselnými činmi prevádzkovateľov 
stránok, ktorí sa tieto systémy zámerne rozhodli takto 
navrhnúť. Urobili to z dôvodu, že nechcú prestať s mecha-
nizmami, ktoré dlhodobo používajú, a tak sa nové zákony 
a nariadenia snažia fi gliarsky preonačiť tak, aby sa pre nich 
v základe nič nezmenilo. Zjednodušene by sa to dalo zhrnúť 
vetou „ja budem robiť všetko tak ako doteraz a ak nové 
zákony niečo sťažia, to sťaženie nech cíti používateľ, nie ja 
ako prevádzkovateľ“.

Asi najsmutnejšie sú prípady webových stránok, ktoré 
celkom zreteľne princípy a zásady GDPR nedodržujú a aj 
napriek tomu sa rozhodli, že budú predstierať, že áno a náv-
števu vám čo najviac znepríjemnia. Ako príklad môže slúžiť 
stránka Popular Science (popsci.com), ktorá vám po náv-
števe namiesto obsahu zobrazí bielu plochu, na ktorej vás 

„To otravné 
správanie, 

ktoré vám píli 
nervy rôznym 

zdržovaním 
a prekážkami 

nie je výtvorom 
nových 

zákonov.“ 
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upozorňuje, že prostredníctvom 
svojich reklamných partnerov pre 
vás efektívne poskytuje relevantnú 
reklamu, založenú na tom, aké 

stránky navštevujete. Táto veta je peknou rečou zaobalený 
jednoduchý fakt, že je napojená na systémy, ktoré sledujú 
neprestajne váš pohyb po internete. 

Dole vás pritom vyzýva, aby ste klikli na „Allow all cookies“ 
(povoliť všetky cookies), pretože inak vás na stránku ne-
vpustí. Tlačidlo pre odmietnutie chýba. Toto je v priamom 
rozpore s GDPR, nakoľko tieto sledovacie systémy nie sú 
potrebné na prevádzku stránky. Žiadna vláda ani Európska 
únia pravdaže nezakázala, aby stránka zobrazovala reklamy 
a mohla tak zabezpečovať svoje príjmy. To, čo vám GDPR 
ponúklo, je možnosť odmietnuť neprestajné sledovanie 
vášho pohybu po internete, dôsledkom čoho sa zobrazia iba 
„nerelevantné“ reklamy (i keď samozrejme môžu byť stále 
relevantné napríklad tým, že po navštívení IT webu sa vám 
zobrazia reklamy na softvér a hardvér). 

Je zarážajúce, že stránka v súvislosti s GDPR očividne 
vyvinula aktivitu (fi nančnú aj vývojársku), ale neunúvala sa 

to urobiť tak, aby zákon naozaj dodržala. Stránka namiesto 
povinnej možnosti odmietnutia zobrazuje len maličký 
rozbaľovací prvok, ktorý vám zobrazí informácie o tom, že 
vytvára na vašom počítači 111 rôznych cookies, od viac ako 
50 reklamných spoločností, s životnosťou od niekoľko dní až 
po niekoľko rokov. 

Podľa ich popisu väčšina z nich vytvára váš unikátny 
identifi kátor, slúžiaci na sledovanie vašich návštev na 
rôznych stránkach celého webu, ďalej umožňujú merať vašu 
interakciu, zaznamenávať výrazy, ktoré hľadáte, lokalitu 
z ktorej sa pripájate, frekvenciu s akou na reklamy reagu-
jete a podobne. Zarážajúce je, že stránka nemá spoluprá-
cu s nejakými čudesnými a neznámymi poskytovateľmi 
reklamných systémov. Sú celkom bežní, pričom nespočetný 
zástup iných webov odpojenie od ich monitorovacej aktivity 
umožňuje. Nie však stránka Popular Science, pre ktorú 
zákony zrejme neplatia. 

Popular Science nie je jedinou stránkou s týmto pre-
vinením a obdobný systém skúšal v prvých mesiacoch 
zavedenia GDPR aj veľký americký web časopisu Forbes. 
Po návšteve zobrazil používateľom možnosť voľby a keď 
si „slobodne“ zvolili, že sa na sledovacie systémy nechcú 
napojiť, web prešiel na bielu stránku s nápisom „Vybrali ste 
si nesúhlas s personalizovanými reklamami. Dúfame, že 
nabudúce svoje rozhodnutie zmeníte. Svoju voľbu zme-
níte návratom na predošlé nastavenie“. Žiadny obsah sa 
následne nezobrazil. Našťastie, v nasledujúcich mesiacoch 
si majitelia webu uvedomili, že to asi takto nebude správne 
a možnosť odmietnutia sfunkčnili. 

Aj keď je GDPR komplexná skupina nariadení, v tejto 
súvislosti je celý mechanizmus značne jasný a dá sa zhrnúť 
na tri základné body. Ak je stránka napojená na sledovacie 
mechanizmy používateľov, musí odhaliť, že ich používa 
a prečo. Ak ich chce používať, používatelia jej musia k tomu 
dať vedomý súhlas. No a po tretie, používatelia musia 
dostať aj možnosť ich odmietnuť, pričom nesmú byť za túto 
voľbu trestaní neposkytnutím služby. Jedinú výnimku na 
tretie pravidlo majú služby, ktoré zo svojho princípu nemôžu 
bez povolenia vôbec fungovať, pričom očividným príkladom 
je mapová navigácia, ktorá vás bez povolenia na zistenie va-
šej polohy nemôže navigovať, a teda nemá zmysel. Do tejto 
výnimky v žiadnom prípade nespadajú bežné weby.

Mnoho webov sa rozhodlo splniť iba prvú povinnosť, 
pričom nadväzné dve pravidlá sa snažia prekabátiť ne-
jakým „prefíkaným riešením“. Typickým je oznámenie, že 
ak nechcete byť sledovaní, máte si vo svojom prehliadači 
nastaviť, aby blokoval všetky cookies. Toto je samozrejme 

pre používateľa nevhodné, pretože 
by tým plošne vyradil funkčnosť 
mnohých iných webov. Aj keď pre-
hliadače umožňujú blokovať tieto 
mechanizmy len na konkrétnych 
stránkach, vyžaduje si to dosta-
točnú znalosť a takisto špecifi cké 
nastavenie konkrétnej výnimky 
ručne a zakaždým. Výsledkom 

ABSURDNÉ A NEPLATNÉ SPL-
NENIE GDPR POVINNOSTI NA 
STRÁNKE POPULAR SCIENCE

FORBES GDPR POVINNOSŤ 
VYRIEŠIL SVOJSKY. UMOŽNIL 
VÝBER A ĽUDÍ, KTORÍ SI VYBRALI 
SÚKROMIE Z WEBU VYHODIL

PREHĽAD
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je vytvorenie mechanizmu, pri ktorom je súhlas extrémne 
ľahký a bleskový, ale nesúhlas je komplikovaný a vyžaduje si 
mnoho krokov a zdržovania. 

GDPR na túto slabinu v základe myslí a od poskytovateľov 
vyžaduje, aby nesledovanie používateľa bol základný stav 
(bez akcie). Weby sa to snažia špekulatívne prekonať tým, 
že za základný stav s nesúhlasom považujú len prvotné 
okno, ktoré sa dá ľahko odsúhlasiť. Udržanie nesúhlasu 
je naopak extrémne časovo a fyzicky náročné. Zubami 
nechtami sa tak snažia držať svojho modelu a skúšajú 
hľadať medzery a slabiny, na úkor pohodlia používateľa. 
Asi najobludnejšie na tejto situácii je, že sa pri tom často 
snažia zachovať tvár a predstierajú, že oni sú tí ochrancovia 
súkromia, ktorým na vás nesmierne záleží.

Do extrému tento princíp dohnal web Atlasobscura.com, 
ktorý po navštívení stránky zobrazí okno s veľkým textom „Vá-
žime si vaše súkromie“. Text okna, ktoré môžete vidieť na titul-
ke článku, následne pokračuje vetou o tom, že Atlas Obscura 
a jeho dôveryhodní partneri používajú na webe technológie na 
personalizovanie reklamy, mechanizmy sociálnych sietí a ana-
lýzu návštev. Následne vás žiadajú, aby ste s tým súhlasili, 
pričom na spodku okna je veľké červené tlačidlo „Súhlasím“. 

V texte okna sa nachádza aj informácia „ak sa chcete do-
zvedieť viac, alebo svoj súhlas v budúcnosti zrušiť, navštívte 
text našich podmienok používania služby“. Je to jediná vec 
okrem súhlasu, na ktorú sa dá kliknúť, pričom vás zavedie 
na hromadu textu o tom, s čím vlastne súhlasíte. Ten by si 
bolo možno aj zaujímavé prečítať, ale bohužiaľ hneď v jeho 
prvom odseku sa nachádza veta „Atlas Obscura môže v dis-
krétnosti a bez akéhokoľvek upozornenia tieto podmienky 
kedykoľvek zmeniť. Akonáhle náš web po takejto zmene 
navštívite, je to považované za váš súhlas s touto zmenou“. 

To je vskutku zaujímavé. Prvé navštívenie stránky vás víta 
s tým, že niekto, koho nepoznáte, si váži vaše súkromie. 
Podľa textu svojich podmienok ho ale následne okamžite 
naruší (zdieľa vaše správanie a návštevy s reklamnými 
systémami, ktoré sledujú váš pohyb na webe) a nemáte 
možnosť si vybrať, aby to neurobil. Môžete síce odísť a nikdy 
už danú stránku nenavštíviť, avšak ako si potom môže web 
vaše súkromie vážiť? Okrem toho, ak aj stránke uveríte, že 
dnes si vaše súkromie naozaj váži, čo ak zajtra, alebo rovno 
o 5 minút už prestane? Vo svojich podmienkach predsa 
uvádza, že sa môžu jej úmysly potajme kedykoľvek zmeniť 
a automaticky počíta s tým, že súhlasíme so všetkým. 
Takéto výjavy sú vskutku ako príbehy z Kocúrkova a je za-
rážajúce, že takýto mechanizmus niekto vytvoril a aktivoval 
ako reakciu na GDPR. Veď je to skoro úplne presný zrkadlový 
opak toho, čo tieto naradenia požadujú. 

Veselá klikacia hra s 322 tlačidlami, pretože nám 
na vás záleží
Iné weby sa rozhodli nariadenia GDPR dodržiavať, avšak 
štýlom, že ľudí, ktorí budú chcieť jeho ochranu využiť, nále-
žite za trest zbičujú. Prevádzkovateľom stránky Macworld.
co.uk napríklad napadol systém s oknom „Záleží nám na 
vašom súkromí“, ktoré vysvetlilo situáciu so sledovaním 
a ponúklo možnosť „použite tento zoznam na nastavenie 
vášho súkromia“. Po rozkliknutí sa zobrazil zoznam 502 
reklamných spoločností a systémov, pričom každá mala pri 
sebe jazdec na povolenie/zakázanie. Všetky boli povolené 
a ak ste nechceli, aby vás reklamné systémy týchto spo-
ločností sledovali po celom webe, jediná možnosť bola na 

502 tlačidiel postupne klikať a po 
jednom ich zakazovať. Možnosť 
hromadného zákazu všetkých 
chýbala. Asi netreba dodávať, že 
na to nikto nemal nervy. 

Toto riešenie nevytvoril len web 
Macworld, ale aj mnoho ďalších 
webov, ako napríklad Thumblr, 
ktorý takto ponúkol možnosť po 
jednom odmietnuť 322 partnerov. 
Šlo o peknú ukážka špekulant-
stva, pri ktorom sa stránky snažili 
získať súhlas totálnou dezilúziou 
používateľa. Obe riešenia sa objavili v prvých mesiacoch po 
zavedení GDPR, pričom sa na ne zniesla oprávnená kritika 
používateľov i médií. Donútilo ich to následne k úpravám, 
pričom Tumblr všetkých partnerov okrem piatich základ-
ných deaktivoval a na ich aktiváciu je dnes už nutná akcia. 
Macworld naopak všetkých 502 partnerov ponechal aktív-
nych a používateľ ich musí stále deaktivovať, milosrdne ale 
pridal do okna tlačidlo na hromadnú akciu.

Mnoho webov skúša tieto triky aj naďalej, pričom sa 
prekvapujúco objavujú ešte absurdnejšie riešenia. Niekto-
ré weby sa rozhodli GDPR „dodržať“ tak, že ponúknu len 
zoznam 300 až 500 sledovacích a profi lovacích reklamných 
systémov a na každý poskytnú odkaz. Ak má používateľ 
záujem, môže týchto niekoľko stoviek stránok sám navštíviť 
a na každej hľadať možnosť ako sa z nich odhlásiť. Toto je 
očividne proti princípom GDPR a stránka by pri kontrole 
regulátorov neobstála. Avšak na to, aby toto špekulantské 
riešenie bolo zlikvidované, musia byť tieto stránky najprv 
nahlásené a svoj boj s regulačnými orgánmi musia prehrať. 
Až to následne spustí domino efekt, dôsledkom ktorého 
tento hlúpy trik prestanú ostatné weby skúšať.

Uplatňovanie temných mechanizmov v plnom prúde
Tretím, veľmi populárnym špekulantským riešením je 
používanie tzv. temných mechanizmov. V angličtine sa to 
označuje ako Dark Patterns, teda v doslovnejšom preklade 
niečo ako temné vzory alebo pokútne šablóny. Ide o špeci-
fi cké dizajnové metódy, ktorých úlohou je používateľa okla-
mať a zmanipulovať špecifi ckým riešením grafi ckých prvkov 
a otázok (podrobnejšie sme sa týmto metódam venovali 

TAKTO SA ROZHODOL SITUÁCIU 
RIEŠIŤ WEB RECODE. ZOBRA-
ZUJE LEN VEĽKÉ TLAČIDLO 
SO SÚHLASOM. AK CHCETE 
NESÚHLASIŤ, MUSÍTE KLIKNÚŤ 
NA NENÁPADNÝ ODKAZ NA 
PRAVIDLÁ V TEXTE. TIE ZO-
BRAZIA 20 000 ZNAKOV TEXTU, 
V KTORÝCH SÚ INŠTRUKCIE, 
AKO SA ODHLÁSIŤ ZO SLEDO-
VACÍCH SYSTÉMOV 56 RÔZNYCH 
SPOLOČNOSTÍ
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v samostatnom článku Temné mechanizmy: ako sa nás 
rôzne IT fi rmy snažia beztrestne zmanipulovať s úsmevom 
na tvári, ktorý nájdete na našom webe).

V rámci GDPR sa weby snažia temné mechanizmy 
uplatňovať rôznou formou. Medzi tie jednoduché patrí 
klasický trik, pri ktorom sa používateľovi neponúkne rýchla, 
prehľadná a jasná voľba medzi áno a nie. Väčšina stránok 
dáva v dialógu na výber medzi Súhlasím/Nastavenie. Prvá 
možnosť je zelená, jasná a ostro grafi cky ohraničená, zatiaľ 
čo tá druhá šedá a častokrát ani nie je zrejmé, či sa na ňu 
dá vôbec kliknúť. Obvykle to nie je ani tlačidlo, ale len text 
s menším fontom niekde v rohu okna. 

Je to ale len slovný trik, pretože po kliknutí na druhú 
nedominantnú možnosť sa naozaj nastavenia zobrazia 
a umožnia vám sledovacie systémy odmietnuť. Systém je 
teda funkčný a relatívne splňuje nariadenia GDPR. Je však 
zámerne navrhnutý takto neefektívne, pretože kým súhlas 
je možný na jeden klik, nesúhlas potrebuje obyčajne tri kliky 
a viac, nejaké to čítanie, rozpaky a premýšľanie.

Skvelou ukážkou je dialóg webu TechRadar. V prvom 
okne dáva na výber medzi tlačidlom SÚHLASÍM a pod ním 

očividne netlačidlovým textom 
„Ukáž dôvod“. Po kliknutí naň sa 
zobrazí regulárne okno, kde sa dá 
zo sledovacích systémov odhlásiť. 
Nie ale okamžite. Musíte kliknúť 
buď na veľké tlačidlo „SÚHLASÍM 

A POKRAČOVAŤ“, alebo zase len na netlačidlový nevýrazný 
text pod ním „Odmietnuť všetko“ (všimnite si, že slovo o po-
kračovaní chýba). Pri odmietnutí sa následne zobrazí tretie 
okno, ktoré sa veľkými písmenami spýta „STE SI ISTÝ?“, 
pričom veľké tlačidlo hlási „VRÁTIŤ SA SPÄŤ“. Nevýrazný text 
pod ním je v znení „Odísť“, čo naznačuje, že ste zo strán-
ky vykázaný. Po kliknutí na spodnú možnosť je ale všetko 
v poriadku a stránka sa správne zobrazí bez napojenia na 
sledovacie systémy. Ako je vidieť, web TechRadar splnil 
GDPR povinnosť, ale úmyselne sa vás snažil pri odmietnutí 
čo najviac zdržať, vystrašiť a zmiasť. Toto žiadny zákon 
nevyžaduje. Web to skonštruoval zámerne. Toto okno vôbec 
nemusí blokovať vstup a môže obsahovať len rýchle dve tla-
čidlá Súhlasím/Nesúhlasím, plus odkaz na viac informácií.

Čo myslíte, prečo to väčšina webov takto nerobí a dá-
vajú na výber medzi SÚHLASÍM/Zisti viac, prípadne medzi 
AKCEPTUJEM/Prečítajte si o možnostiach odmietnutia? Je 
to jednoznačne preto, že ten prehľadnejší systém dosahoval 
výrazne väčší podiel odmietnutí. Je to skvelé potvrdenie 
toho, že ľudom nie je ich súkromie ukradnuté. Bežne sa 
môžeme stretnúť s argumentom, že 99 % ľudí GDPR okná 
ignoruje a len rýchlo kliknú na súhlas, aby sa dostali na 
stránku. Obrovské rozšírenie temných mechanizmov je však 
demonštráciou toho, že to tak nie je. Keby stránky zobrazili 
regulárne okno s tlačidlami SÚHLASÍM/NESÚHLASÍM a 99 % 
ľudí by kliklo na SÚHLASÍM, žiadne temné mechanizmy by 
neboli potrebné a nikto by sa nimi neobťažoval. 

Oveľa pravdepodobnejšie je, že pri klasickom výbere veľký 
počet a možno aj väčšina ľudí klikne, že si neprajú byť moni-
torovaní a sledovaní reklamnými systémami po celom webe 
a práve preto sú tieto temné mechanizmy potrebné, aby 
naklonili váhy smerom k povoleniu. Čím je temný mechaniz-
mus temnejší, tým viac sa mu darí.

Ako zákernejšia ukážka môže slúžiť web Wheather 
Underground (wunderground.com), určený na predpovede 
a sledovanie počasia. Po príchode vás uvíta okno „Vaše 
súkromie a použitie dát“, ktoré splní zákon a oznámi vám, 
aké systémy na sledovanie sa používajú. Hneď v okne je na 
výber, či sa používať majú alebo nie. Stačí vybrať Súhlasím/

SPLEŤ TEMNÝCH MECHANIZMOV 
WEBU TECHRADAR, KTORÝ SA 
VÁS SILOU MOCOU SNAŽÍ OD 
ODHLÁSENIA Z MONITOROVACÍCH 
MECHANIZMOV ODRADIŤ

IDE TO AJ JEDNODUCHO. 
MALIČKÉ NEPRIŤAŽUJÚCE 
OKIENKO TYPU SÚHLASÍM / 
NESÚHLASÍM V ĽAVOM DOLNOM 
ROHU MAGAZÍNU SMASHING

MÄTÚCE TLAČIDLÁ WEBU 
WEATHERUNDERGROUND. AKÁ 
MOŽNOSŤ JE AKTÍVNA?
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Nesúhlasím a je hotovo. Teda až na to, že sa prevádzkovateľ 
rozhodol špekulovať. Na obrázku si všimnite, ako je okno 
šikovne grafi cky navrhnuté tak, že nie je možné vizuálne 
rozpoznať, či sú posuvníky nastavené na „Súhlasím“ (Opt-
-in), alebo „Nesúhlasím“ (Opt-out). Obe voľby sú grafi cky 
odlišné, ale bez toho aby ste s nimi začali hýbať neviete, 
čo je „jazdec“ a čo je jeho pozadie. Na prvý pohľad sa môže 
zdať, že sú voľby nastavené na zákaz (ako GDPR káže) 
a používateľ okno len zavrie a už sa mu nikdy viac neobjaví. 
Lenže akonáhle začnete s jazdcom posúvať, zistíte, že sú 
v skutočnosti nastavené na súhlas. 

Tento nepekný temný mechanizmus, snažiaci sa vás 
oklamať, pritom prevádzkovateľovi nestačil. Ak toto grafi cké 
špekulantstvo odhalíte, vyberiete nesúhlas a okno sa pokú-
site zavrieť, začnú sa vaše odmietnutia vykonávať otvore-
ním malého okienka „nastavujem vaše preferencie“. Všetko 
následne trvá dve až tri minúty, pri ktorých sa namiesto 

obsahu stránky pozeráte len na 
točiace sa koliesko. Zaujímavý 
trest pre tých, čo si vážia svoje 
súkromie.

Jeden z najodpornejších tem-
ných mechanizmov použil v tejto 
súvislosti Facebook. Konkrétne 
v rámci funkcionality rozpoznáva-
nia tvárí. GDPR vyžaduje, aby bolo 
rozpoznávanie aktívne až potom, 
ako naň dá používateľ výslovný 
súhlas. Vzhľadom na to, že Face-
book na tejto funkcionalite nie je 

založený, podľa GDPR si od Európanov nemôže súhlas vynútiť 
štýlom „Klikni na súhlasím, lebo inak bude tvoj účet zrušený“. 
Musí dať používateľovi jasne na výber, aby mal možnosť 
túto funkciu odmietnuť. Po vstupe GDPR do platnosti teda 
Európanom zobrazil okno s nápisom „Zapnite rozpoznávanie 
tváre, ak chcete, aby sme používali túto technológiu“. 

Tým jeho počestnosť ale končila. Namiesto logických tla-
čidiel „áno, súhlasím“ a „nie, nesúhlasím“ obsahovalo okno 
tlačidlá „Spravovať nastavenia údajov“ (šedé) a „Akceptovať 
a pokračovať“ (žiarivo modré). Už len toto zmätenie zaprí-
činilo, že mnoho ľudí kliklo na modré tlačidlo nachádzajúce 
sa na pozícii „pokračovať“, neuvedomujúc si, že funkciu už 
týmto povoľujú a mali aj inú možnosť. Ak si to uvedomili 
a klikli na nič nehovoriace šedé tlačidlo, zobrazilo sa druhé 
okno s druhým 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 umožňu-
je 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 rozpozná-
vanie 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 rozpoznávaní tváre nijako nesúvisí 
a nijako vás proti nim 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 dostatoč-
ných znalostí danej technológie 
nemohli rozpoznať. 

Ide o nepeknú ukážku toho, kam až temné mechanizmy 
môžu fi rmy posúvať, len aby sa vyhli dôsledkom GDPR a na-
ďalej pokračovali vo všetkom tak ako doteraz. Je značne od-
pudivé a neseriózne, že potom ako sa fi rmy presvedčili, že 
príliš veľa ich návštevníkov volilo cestu súkromia, rozhodli 
sa vytvoriť svoje systémy tak, aby sa im nesúhlasilo ťažšie 
a aby existencia možnosti nesúhlasu bola čo možno najviac 
neviditeľná. To je v ostrom kontraste s tým, že tieto okná 
majú často veľký nápis „Záleží nám na vašom súkromí“, 
pretože z toho ako sú konštruované je jasné, že sa tento 
záujem len predstiera s úsmevom na tvári.

Merateľný pozitívny efekt GDPR 
a prvé udeľovanie pokút
Vzhľadom na to, že GDPR je lokál-
na zmena (i keď s globálnym do-
padom), môžeme pomerne dobre 
zhodnocovať, aký má vplyv na 
zmenu správania fi riem a zlepšo-
vanie situácie z hľadiska práv po-

TEMNÝ MECHANIZMUS FACE-
BOOKU PRI ŽIADOSTI O AK-
TIVÁCIU ROZPOZNÁVANIA TVÁRE

GDPR MALO HNEĎ V PRVÝCH 
TROCH MESIACOCH POZITÍVNY 
VPLYV NA POKLES MONI-
TOROVACÍCH MECHANIZMOV NA 
WEBOVÝCH STRÁNKACH, ZATIAĽ 
ČO V USA V ROVNAKEJ DOBE 
POKRAČOVAL PRUDKÝ RAST

„Hneď v prvých 
troch mesiacoch 
po zavedení došlo 
k zaujímavým 
zmenám na poli 
reklamných 
sledovacích 
mechanizmov“
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užívateľov. Nejde totiž len o nejaký bezzubý zákon plný snov 
a túžob (čo sa dalo povedať o staršom cookies nariadení), 
ale o praktický mechanizmus na ochranu používateľských 
práv a zlepšovanie ich pozície na dlhodobo zhoršujúcom sa 
divokom západe neviazaného narábania s ich dátami.

Hneď v prvých troch mesiacoch po zavedení došlo k zaují-
mavým zmenám na poli reklamných sledovacích mechaniz-
mov, ktoré sú integrované do obrovského množstva stránok. 
Nemecká spoločnosť Cliqz, zameriavajúca sa na ochranu 
súkromia internetových používateľov, monitoruje prostred-
níctvom svojej webovej služby https://whotracks.me 2000 
svetových webstránok v rôznych kategóriách (spravodaj-
stvo, biznis, e-shopy, obsah pre dospelých a pod.) a ich 
aktívne napojenie na sledovacie systémy. Kým bežné porno 
stránky či e-shopy obsahujú v priemere 5 až 8 sledovacích 
služieb, bežiacich na pozadí, vrchol dosahujú na spravodaj-
ských weboch, kde je ich v priemere 14. 

Už za prvé tri mesiace platnosti GDPR bol zaznamenaný 
prekvapivý zvrat a priemerný pokles sledovacích mechanizmov 
o 4 %. Pokles je vidieť vo väčšine kategórií. Najväčší bol podiel 
v spravodajstve, kde priemer trackerov klesol zo 14 na 12 a na 
záujmových a cestovateľských weboch, kde klesol z 12 na 11. 

Prekvapivé je to hlavne kvôli tomu, 
že počet sledovacích mechanizmov 
na webe dlhodobo stúpa, čo dobre 
vidieť aj na tom, že za rovnaké ob-

dobie došlo v USA naopak k 8 % rastu.
Webová služba Whotracks.me monitoruje viac ako 1000 

rozličných trackerov, respektíve sledovacích systémov, 
používaných na weboch (obvykle v rámci reklamných 
systémov), pričom pred GDPR dosahovali 300 miliónov 
načítaní mesačne na viac ako pol milióna stránok. Na 
grafe môžete vidieť, že kým veľké marketingové systémy 
Googlu a Facebooku zaznamenali 2 až 5 % pokles, menšie 
reklamné spoločnosti, ktoré sú v snahe presadiť sa na trhu 
pri trackingu často ešte výrazne agresívnejšie, zazname-
nali v EU masívne poklesy používania od 10 do 25 %. Je to 
dôsledok toho, ako webové stránky dávajú používateľom na 
výber hlavne u týchto spoločností (zatiaľ čo väčšie systémy 
klasifi kujú pre seba ako esenciálne a neumožňujú ich 
vypnúť) a obrovské množstvo ľudí to očividne robí aj napriek 
prekážkam hádzaným pod nohy.

Zaujímavo dopadla aj štatistika, ktorá bola vykonaná 
Oxfordskou univerzitou (Changes in Third-Party Content 
on European News Websites after GDPR), ktorá zazname-
nala 22 % pokles vytvárania cookies tretích strán (teda tie 
ktoré vytvárajú reklamné systémy, nie samotné stránky na 
svoju analytiku a obsah) naprieč EÚ. Aj v tomto teda GDPR 
pomohlo a zlepšilo správanie poskytovateľov k lepšiemu. 

Veľmi pozitívny efekt zavedenia GDPR sa ukázal takisto 
aj na reportovaní dátových únikov. Podľa GDPR totiž musí 
každá fi rma verejne nahlásiť akýkoľvek únik používateľských 
dát, najneskôr do 72 hodín po tom, ako sa o úniku dozvie. Je 
jedno či šlo o interný dôvod, spôsobený vlastným pochybe-
ním, alebo o dôsledok napadnutia a hackerského prieniku. 
Ak sa dáta používateľov stali zraniteľné a unikli von, fi rma to 
pod hrozbou veľkých pokút musí včas oznámiť verejnosti. Za 
prvých 8 mesiacov od spustenia GDPR (25. máj 2018 – 28. 
január 2019) ich bolo podľa najnovšej štatistiky, publikova-
nej Európskou komisiou, nahlásených 41 502.

Tento objem je v ostrom rozpore s predchádzajúcimi 
rokmi. Napríklad v celom roku 2017 došlo podľa reportu 
bezpečnostnej fi rmy Gemalto, ktorá zhromažďuje celosve-
tové štatistiky o dátových prienikoch v súvislosti s osob-
nými dátami, k 1757 nahláseným prienikom. To je len malý 
zlomok aktuálneho počtu a taký nárast z roka na rok by 
bol doslova alarmujúci. Stúpnutie o 35-násobok pravdaže 
neznamená, že z ničoho nič bolo o toľko prienikov viac. 
Naopak to ukazuje, že ešte nedávno bolo bežnou praxou 
tieto prieniky zatajovať a len silné tresty na základe GDPR 
donútili fi rmy správať sa zodpovednejšie.

Tieto poznatky nám celkovo ukazujú, že aj v prvom „skú-
šobnom“ roku má GDPR reálny pozitívny efekt a nejde teda 
len o nejakú neúčinnú reguláciu, ktorá má podobu neja-
kého okienka na webe navyše. Aj napriek špekulantským 
snahám rôznych webov so zavádzajúcimi dialógmi teda ide 
o úspech. Zostáva len veriť, že na najväčších previnilcov 
dopadnú v nasledujúcich mesiacoch tresty.

To, že v prvých rokoch GDPR budú regulátori zhovievavejší, 
bolo dlhodobo známe. Je to koniec koncov vhodné, vzhľadom 
na to, aké veľké zmeny GDPR prináša a je treba aby sa fi rmy 
vyrovnali so systémom aj v praxi. Počet nahlásení porušení 
GDPR však nie je malý a v rôznych členských krajinách dosia-
hol do konca roku (resp. za prvých 8 mesiacov GDPR) číslo 
niekoľko tisíc. Podľa štatistiky Európskej komisie publikovanej 
k 25. januáru došlo k 95 180 sťažnostiam. Čísla sú pri tom 
v rôznych krajinách značne odlišné. Napríklad vo Francúz-
sku a Holandsku bol zhruba rovnaký počet nahlásení (9700 
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REKLAMNÉHO TRACKINGU V EU 
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/ 9661), a to aj napriek značnému rozdielu v populácii (67 
oproti 17 miliónom). Nemecko zaznamenalo 6892 nahlásení, 
Poľsko 4068, Taliansko 2944 a Švédsko 1765. Na Slovensku 
sa objavilo 361 nahlásení porušenia GDPR, čo je značne 
menej, avšak ak vezmeme do úvahy rozdiely v populácii, je 
to zhruba o štvrtinu viac ako v Taliansku, ale takisto zhruba 
o štvrtinu menej ako v Nemecku.

Relatívna zhovievavosť regulátorov, ktorí zohľadňujú 
čerstvosť nariadení a nie sú extrémne prísni pri posudzo-
vaní porušení, sa bude postupom času ale meniť. Podľa 
reportu Európskej komisie sa do 25. januára udelilo celkom 
91 pokút. Výška pokuty závisí od druhu pochybenia, pričom 
v tých najvážnejších prípadoch sa môže vyšplhať až na 20 
miliónov eur, alebo 4 % ročného obratu (vyberá sa vyššia 
možnosť). Pri posudzovaní sa zohľadňuje to, koľko ľudí bolo 
porušením dátového súkromia ovplyvnených a takisto aj to, 
ako veľmi bol v probléme prevádzkovateľ služby zapojený 
(napríklad či šlo o úmyselné alebo neúmyselné pochy-
benie). Ako dobrý príklad by mohol slúžiť nemecký web 
Knuddels.de, zameraný na fl irtovanie a chatovanie, ktorý 
v lete minulého roku zaznamenal dátový prienik, pri ktorom 
boli odcudzené dáta v podobe 808 000 emailových adries 

a 1,8 milióna používateľských 
mien a hesiel. Firma prienik síce 
nahlásila a postupovala správne, 
avšak pri vyšetrovaní sa zistilo, že 
bezpečnosť osobných dát masívne 
podcenila a skladovala ich v čistej 
nezašifrovanej podobe, za čo im 
bola v novembri udelená relatívne 
malá pokuta vo výške 20 000 eur. 
Naproti tomu Google v januári 
zinkasoval vo Francúzsku pokutu 
50 miliónov eur, ktorú mu udelil 

miestny úrad na ochranu osobných údajov (CNIL). Dôvodom 
bolo nedostatočné dodržiavanie zásad GDPR pri úvodnej 
konfi gurácii Androidu (na novom zariadení), kde nebol 
vyžiadaný riadny a vedomý súhlas so spracovaním veľkého 
množstva osobných dát na účely reklamných systémov.

Pseudododržiavanie GDPR a hranie trápneho divadla 
musí skončiť
Rok GDPR pekne ukázal, aký cirkus na súčasnom webe je 
a že porušovanie súkromia je na dennom poriadku. Nepre-
stajné skryté sledovanie používateľov po webe, nekonečný 
a ničím nezviazaný zber dát a napokon aj laxnosť v in-
formovaní, kam dáta idú, čo sa bude s nimi robiť a či ich 
vôbec niekto neukradol a nezneužil. Mnohé fi rmy sa snažia 
odmietať realitu a proti nariadeniam bojujú trucom.

Mikko Hypponen, vedúci výskumu fínskej antivírusovej 
a bezpečnostnej fi rmy F-Secure to pekne zhrnul vyjadrením, 
že všetko je dôsledok toho, ako si fi rmy dlhodobo odmietajú 
pripustiť celkom základný poznatok, že osobné dáta nepat-
ria im, ale používateľom. Tieto spoločnosti si zvykli na to, že 
nech osobné dáta získajú akokoľvek, môžu s nimi narábať 
a používať ich ako uznajú za vhodné. Nie je preto prekvapu-
júce, že nové obmedzenia, ktoré vyplynuli z GDPR, považujú 
za neférové. Ich mylná predstava, že všetky osobné dáta 
používateľov im bez obmedzení patria, sa musí zmeniť. Ob-
čania si zaslúžia kontrolu nad tým, ako je s nimi narábané 
a toto im GDPR začína aspoň základne po prvýkrát v histórii 
poskytovať. V budúcnosti naopak potrebujeme nové a ešte 

mocnejšie pravidlá, nie menšie.
GDPR je mnohými kritizované kvôli vysokej vágnosti a ne-

jasnosti interpretácií, pričom sa v tejto súvislosti poukazuje 
hlavne na to, ako výrazne odlišne pristúpili prevádzkovatelia 
webov k získaniu súhlasu na aktiváciu monitorovacích me-
chanizmov. Niektoré vás bez súhlasu nepustia na stránku 
vôbec, iné umožňujú vybrať si zákaz daných mechanizmov 
po otravnom procese. Mnohé riešenia sú už na prvý pohľad 
v rozpore so základnými ideami GDPR a ich tvorcovia sa 
spoliehajú, že špekulantské riešenie je dostačujúce a záko-
ny sa im podarilo prekabátiť.

Niektoré spoločnosti sú neschopné splniť GDPR z prin-
cípu, že doposiaľ si na divokom dátovom západe doslova 
založili svoj biznis. Pokúšajú sa tak GDPR označiť za nespl-
niteľnú nereálnosť a extrémnu záťaž. Lenže fakt, že nemôžu 
splniť ani také základné povinnosti, ako GDPR ukladá 
v súvislosti s nepoužívaním sledovacích mechanizmov pou-
žívateľov, vypovedá skôr viac o povahe ich biznisu a prístupu 
k ľudom, než o zákone ako takom. Ak by sme mali použiť 
extrémny príklad, obrana proti zrušeniu otroctva takisto ne-
mohla byť v štýle „tie zákony nebudem dodržiavať, pretože 
moja fi rma sa bez práce otrokov neudrží a skrachuje“.

Je nevyhnutné, že v nadchádzajúcich mesiacoch sa fi rmy 
budú snažiť byť čo najviac na hrane povoleného. To je priro-
dzený stav. Akonáhle ale kladivo trestov začne dopadať čoraz 
častejšie a silnejšie, situácia sa vyjasní a hranice tolerovateľ-
nosti sa vykryštalizujú. Jedno je isté. Európska únia nastavila 
pomerne jasnú a agresívnu cestu, pri ktorej sa postavila na 
stranu občanov a ich práv, nie na stranu veľkých nadnárod-
ných korporácií a poskytovateľov. Už dnes je jasné, že tie 
najväčšie prvotné údery nepocítia nejakí malí prevádzkova-
telia lokálnych webov a služieb, ale hlavne tí najväčší hráči na 
trhu, ktorí z aktuálnej dátovej divočiny ťažili najviac. A to je 
pozitívne. Zákony musia platiť pre všetkých, nielen pre tých, 
ktorí sú príliš malí na to aby sa mohli brániť.

TEMNÝ MECHANIZMUS 
WEBU NEWSWEEK. 
STRÁNKA UMOŽNUJE 
NASTAVENIE, ALE DOS-
TANETE SA K NEMU LEN 
IGNOROVANÍM TLAČIDLA 
SÚHLASIŤ A ZAVRIEŤ. 
JE POTREBNÉ KLIKNÚŤ 
NA NEVÝRAZNÝ TEXT 
„DOZVEDIEŤ SA VIAC“

„Niektoré 
spoločnosti sú 
neschopné splniť 
GDPR z princípu, 
že doposiaľ si na 
divokom dátovom 
západe doslova 
založili svoj biznis.“
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Dokumenty zatiaľ stále 
vládnu svetu. Elektronické 
aj tradičné papierové. 
V rámci ich spracovania 
je nutné pamätať na 
širokú škálu pravidiel aj 
požiadaviek. Digitálna 
forma sama o sebe síce 
ešte nemusí znamenať 
výhru, avšak vďaka 
možnostiam takzvaných 
DMS systémov (Document 
Management System) je 
spracovanie elektronických 
dokumentov výrazne ľahšie. 
Môže ísť o čisto komerčný 
uzavretý produkt alebo 
o riešenie využívajúce open 
source technológie - ako 
je napríklad DMS eDoCat, 
ktorý spoločnosť Onlio 
postavila na platforme 
Alfresco Community 
Edition.

Advertoriál

Otázkou tak nie je, či DMS 
systémy áno alebo nie. Tie 
správne otázky sú kedy, aký 
systém, ako ho implementovať, 
kde ho prevádzkovať a na 
aké procesy sa zamerať. Zisk 
je vysoko pravdepodobný 
a možné prínosy sú 
nezanedbateľné. Stačí chcieť - 
napríklad eDoCat.

Riadený obeh
Systém eDoCat zabezpečuje 
automatizovaný riadený obeh 
dokumentov naprieč organizáciou, 
a to vrátane podpory správy verzií 
a schvaľovacích procesov. To, že je 
riadený, znamená predovšetkým 
vynútené dodržiavanie vopred 
definovaných postupov a pravidiel. 
Vďaka automatizácii sa používatelia 
o jednotlivé kroky dokumentového 
workflow nemusia starať a vždy 
pracujú s aktuálne platnou verziou 
dokumentu.

edzi jednotlivými DMS 
systémami pochopi-
teľne existujú rozdiely 

ako z pohľadu technologického, 
tak aj funkčného. Poďme sa 
preto pozrieť na výhody, ktoré 
prináša práve český eDoCat.

Výhody 
DMS 
v kocke

Súlad s legislatívou
Súčasťou systému eDoCat sú pred-
definované procesy, ktoré výrazne 
zjednodušujú naplnenie legislatív-
nych požiadaviek a noriem. Nechýba 
napríklad automatické stráženie 
platnosti dokumentov, podrobná 
evidencia revízií a zmien alebo 
podpora preukázateľného obozna-
movania s obsahom.

Komunikácia s okolím
Jednou z výhod DMS eDoCat je 
integrácia so systémom dátových 
schránok. V rámci tohto prepojenia 
možno dokumentový workflow na-
staviť tak, že príjem správy z dátovej 
schránky prebieha automaticky, 
vrátane plnej podpory následného 
spracovania. Rovnako, ako keby išlo 
o akýkoľvek iný dokument. Navyše si 
eDoCat rozumie napríklad aj s cen-
trálnym registrom zmlúv, vie okrem 
iného automatizovane publikovať 
anonymizované podoby zmluvy.

Efektívne vyhľadávanie
Významným prínosom DMS eDoCat 
vo verzii 2019.R1 je úplne prepraco-
vané pokročilé vyhľadávanie vrátane 
podpory prehľadávania obsahu do-
kumentov a súčasne obmedzenie 
dopytu podľa akéhokoľvek príznaku 
(metadát). Jednoduché vyhľadávanie 
dokumentov je tiež podporované ria-
deným vkladaním dokumentov, kedy 
možno priamo definovať povinnosť 
vyplniť jednotlivé polia metadát.

Kategorizácia
Systém eDoCat pracuje s doku-
mentmi aj na úrovni logických 
celkov – dokáže prepojovať súvisiace 
dokumenty do jednej elektronickej 
zložky. Organizácia môže nad týmito 
celkami aplikovať rad funkcionalít 
systému, ako sú napríklad indivi-
duálne nastavenia prístupových 
oprávnení alebo jednotné nastavenia 
archivačných a skartačných plánov.

Vzdialený prístup
DMS eDoCat plne podporuje moderné 
spôsoby práce vrátane mobilných. 
Používatelia tak môžu ťažiť z výhod 
digitálneho veku vrátane rýchleho 
prístupu k požadovanému dokumen-
tu kedykoľvek a odkiaľkoľvek.

Modularita
Celý systém je koncipovaný ako 
vysoko modulárny, čo zaisťuje jed-
noduché prispôsobenie konkrétnym 
požiadavkám zákazníka aj flexibilné 
zapracovávanie nových funkcií. Me-
dzi najobľúbenejšie moduly systému 
eDoCat patrí Riadená dokumentá-
cia a Distribučné listy na riadenie 
procesov súvisiacich s internými 
smernicami a tiež ich hromadnú 
distribúciu na oboznámenie.

Vlastná infraštruktúra aj 
cloud
Systém eDoCat je k dispozícii ako 
v tradičnej on-premise podobe, 
keď ho klient prevádzkuje na svojej 
vlastnej infraštruktúre a má všetko 
pod plnou kontrolou, tak aj v režime 
softvér ako služba (SaaS) umožňu-
júcom efektívne rozloženie nákladov 
a prenesenie starostí s prevádzkou 
na tím profesionálov.

Nízke náklady a vysoké 
úspory
Základom systému eDoCat je za-
darmo dostupná platforma Alfresco 
Community Edition a systém je tak 
možné ponúkať za veľmi výhodných 
podmienok. Rovnako tak platí, že 
DMS systémy prinášajú firmám pod-
statné zníženie nákladov spojených 
s administratívou a zefektívňujú 
dokumentové procesy.

Informácie a integrácia 
Systém eDoCat sa môže pochváliť 
podporou strojového vyťažovania zo 
všetkých štruktúrovaných a pološ-
truktúrovaných dokumentov. Môže 
tak vykonávať komplikovanejšie 
overovanie, napríklad automatickú 
kontrolu doby splatnosti na prijatej 
faktúre a podobne. Vo svojej pod-
state možno akýkoľvek z dokumentu 
zistený údaj overovať voči ostatným 
prvkom podnikovej informačnej 
architektúry. 

M

Autor: Pavel Nykl
obchodný riaditeľ Onlio
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E-knihy a čítačky

Ako získať a čítať 
elektronické 
knihy?
Doba, keď čítali elektronické knihy len „IT“ 
ľudia a veľkí fanúšikovia technológií, je už 
preč. Trvalo to mnoho rokov, najmä u nás, kým 
sa rozšírili. V roku 2019 však môžeme hovoriť 
o značnej rozšírenosti digitálnych kníh. Oplatí 
sa teda kúpiť knihu v jednotkách a nulách 
a uprednostniť ju pred tou papierovou?

Veľký výber
Ale nie úplný. Je to prirodzené. Nie 
každá kniha je vhodná na čítanie 
v elektronickej podobe. Alebo 
ešte lepšie povedané, nemáte 
zariadenie, ktoré by bolo vhodné 
na všetky knihy. Atlas sveta alebo 
veľké encyklopédie nie je problém 
digitalizovať. Popravde, oni digitál-
ne sú a pri ich vzniku sú u autora aj 
vydavateľa na počítači. Sú to však 
stranové návrhy pripravené na tlač. 
Aj bez značiek vhodných pre tlačia-
rov a tlačiarenské stroje by kniha, 
hoci len vo formáte PDF, nebola to 
pravé. Napríklad taký atlas sveta by 
vyžadoval obrovský tablet, ideálne 
vo formáte A3 alebo aspoň A4 a na 
monitore to nie je ono.

Zariadenia - tablety
Od klasického počítača alebo 
sedenia za notebookom si chceme 
oddýchnuť a čítanie kníh týmto 
spôsobom nie je takmer pre nikoho 
pohodlné. Dnes ale máte na výber 
z viacerých zariadení a vlastne aj 
formátov. Je to ale o zariadení. 
Univerzálnym na tento účel je 
tablet, ktorý má uhlopriečku aspoň 
10 palcov. Tu sa ako najlepšia 
alternatíva javí tablet s pomerom 
strán 4 : 3. Takéto vyrába Apple, ale 
aj Samsung. Zároveň je to bežný 
tablet s iOS alebo Androidom, a tak 
máte poruke všetky ďalšie mož-
nosti ako ich poznáte zo smartfó-
nov, okrem telefonovania. Tablety 
majú ale nevýhodu v tom, že sa 
budú rýchlo vybíjať a majú klasický 
displej. Teda problémy s únavou očí 
atď. Stále pozeráte do obrazovky, 
aj keď je to v súčasnosti podstatne 
lepšie ako pred rokmi a pozeranie 
do CRT monitorov. Z pohľadu pod-
porovaných formátov sú skutočne 
univerzálne.

To podstatné ale je, že na nich 
môžete čítať PDF dokumenty. Tie 
síce môžete čítať aj na čítačke, ale 
nie je to také pohodlné. Množstvo 
elektronických kníh je ilustro-
vaných, špecifických alebo len 
jednoducho spracovaných poho-
dlnejšie a „kompatibilnejšie“. Teda 
do formátu PDF. V podobe v akej 
sú spracované, nemáte možnosť 
prestránkovania na základe toho, 
aké veľké je písmo. Preto je čítanie 
PDF kníh na smartfóne mini-
málne utrpením, ak nie priamo 
nemožným. Na 100 % zväčšení 
neuvidíte na text. Bude príliš malý, 
s problémami a veľkým sústrede-
ním ho prečítate na 6-palcových 
displejoch, avšak tie sú dnes kvôli 
pomeru strán 18 : 9 zúžené. Iste, 
roztiahnutím dvoch prstov na 
displeji zväčšíte písmo, potom ale 
neuvidíte od pravého po ľavý okraj, 
a tak treba dokument stále posú-
vať. Preto potrebujete veľký tablet, 
minimálne na PDF dokumenty. 

Zariadenia - čítačky
Čítačky kníh sú špecializova-
né zariadenia, ktoré podporujú 
množstvo formátov elektronických 
kníh. Najznámejší je ePub a je to 
základ na publikovanie elektro-
nických kníh. Pokryjete ním všetky 
zariadenia okrem Amazon Kindle 
(je možná konverzia) a čítať sa 
dá na tablete s Androidom aj na 
špecializovanej čítačke, napríklad 
PocketBook. To sú veľmi známe 
a rozšírené čítačky.
Ich veľkou výhodou je, že majú 
takmer nulovú spotrebu energie. 
Dobre, nejaká tu je, aj keď ju nepo-
užívate. Musí sa napájať čip, aby 
ste mali k dispozícii vždy aktuálny 
dátum a čas a iné systémové 
záležitosti. Inak sa energia spot-
rebúva len pri prekreslení displeja. 
Tomuto sa hovorí elektronický 
papier. Papier to nie je, ale je mu 
veľmi podobný kontrastom ako 
i pôsobením na oči.
Použitím čítačky si šetríte zrak 
a vydrží vám na jedno nabitie nie-
koľko týždňov. Stačí ju na 30 mi-
nút zapojiť do USB počítača alebo 
nabíjačky od smartfónu a môžete 

zase týždne čítať. To je nesporná 
výhoda tohto zariadenia, No a bý-
vajú ľahšie ako tablety a navodzujú 
možno lepší pocit z čítania. Žiadne 
notifikácie, pípania, systémové 
upozornenia. Mnohé bežia na An-
droide, systém je ale prispôsobený 
na účely čítačky. Máte pocit, ako 
by ste v ruke držali knihu. Keď ju 
vypnete, na displeji zvanom e-ink, 
zostane titulný obrázok z knihy. 
Presne tak ako z vašej detektívky 
alebo sladkého románu pre ženy.

APPLE IPAD. NAJLEPŠIE 
ZARIADENIE NA ČÍTANIE 
OBSAHU V PDF

KNIHY GOOGLE PLAY 
NA ČÍTANIE EPUB 
FORMÁTU V SMART-
FÓNE ALEBO 
TABLETE
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Aké zariadenie si vybrať?
Toto je otázka viac na zvyklosti ako na 
presný typ zariadenia. Ak máte tablet 
a v ňom používate nejakú aplikáciu na 
čítanie kníh, môžete zostať pri tablete. 
Ste naň zvyknutí. Prekážkou by mohlo 
byť rýchle vybíjanie. Vydrží niekoľko 
hodín, čítačka niekoľko týždňov alebo 
dní, ak si kúpite model s podsvietením 
displeja.
Kúpou čítačky neprídete o možnosti 
kompatibility, dokonca ani o inter-
netové pripojenie. To v prípade, že by 
ste chceli vyhľadávať nejaké výrazy 
v slovníkoch alebo využívať preklado-
vý slovník. Čítačky ako také majú do-
statočnú výbavu. Možno až zbytočne 
veľkú. Okrem hier či programov majú 
niektoré aj emailových klientov, je tu 
napríklad internetový prehliadač. Je 
to návrat o 20 rokov späť, no použiť 
sa nejako dá. Predpokladáme, že po-
užitie internetového prehliadača na 
čítačke si párkrát vyskúšate a potom 
skôr zabudnete, že tam je.
Čítať knihy môžete aj na smartfóne. 
Pri použití špeciálnej aplikácie a for-
mátu ePub alebo iného natívneho 

pre elektronické knihy (nie PDF), si 
môžete písmo zväčšiť, a tak sa vám 
bude dobre čítať aj na menšom dis-
pleji. Smartfón máte stále pri sebe, 
je to vhodné aj do postele a nebude-
te musieť mať obrazovku ďaleko od 
seba. Pri cestovaní môžete naraziť 
na obavu z rýchlejšieho vybitia pri 
zasvietenom displeji. Tu sa o slovo 
hlási opäť čítačka.
Ceny čítačiek sa pohybujú od 75 
eur po 300 eur. Najlacnejšie majú 
6-palcový displej s rozlíšením 800 
x 600 bodov, drahšie majú lepší 
e-ink displej napríklad aj rozlíše-
ním 758 x 1024 alebo dokonca až 
1650 x 2200 bodov pri modeli ONYX 
Max 2 s 13,3-palcovým displejom 
a cenovkou 660 eur. Rozlíšenie nie 
je až také podstatné. Čím viac, tým 
lepšie, avšak na displejoch okolo 7 
palcov a pri čítaní elektronických 
kníh hoci aj s ilustráciami nebudete 
rozdiely pociťovať dramaticky. Do-
mnievame sa, že cena čítačky okolo 
150 eur je dostatočná na to, aby ste 
v rukách držali kvalitný výrobok.

Najlepšie aplikácie 
pre tablety

∫ PocketBook reader
∫ Knihy Google Play
∫ Aldiko Book Reader
∫ Amazon Kindle

Čítačky pre vás
Na výber sú menšie aj väčšie 
čítačky. Nemyslíme si, že väčšia 
čítačka znamená automaticky viac 
pohodlia alebo lepší výrobok. Bu-
dete sa musieť rozhodovať princi-
piálne pre dve vlastnosti. V prvom 
rade ide o to, či chcete čítačku 
s podsvieteným displejom a či má 
byť displej dotykový. Ostatné už 
zladíte podľa ceny. Existujú aj mo-
dely s 8 GB úložiskom. Kniha s 300 
stranami má ale veľkosť desiatky 
prípadne stovky kilobajtov, podľa 
toho či v sebe nesie nejaké ilustrá-
cie okrem obálky. Netreba sa hnať 
za obrovskou kapacitou. Aj keď je 
pravda, že tu nemáte tak na výber 
a dnes ide o viac-menej štan-
dardizovanú kapacitu. Do čítačky 
si môžete dať aj hudbu alebo 
audioknihy, vtedy väčšie úložisko 
oceníte. Rozšíriť ho ale môžete aj 
pomocou pamäťovej karty.

PocketBook Touch HD 3 má 
rozlíšenie 1072 x 1448 bodov 
a dotykový displej. Je to špecialita 
medzi čítačkami. Má podsvietený 
displej a zároveň technológiu na 
automatické prispôsobovanie 
intenzity podsvietenia okolitému 
svetlu. Nielen to, sama nastaví 
farebnosť a teplotu farieb. Toto 
je zariadenie pre knihomoľov, 
ktorí vedia, že čítajú a čítať budú. 
Navyše, je odolná proti postrieka-
niu alebo priamemu ponoreniu do 
vody (IPx7). Cena je 169 eur.

NA ČÍTAČKU 
KINDLE SI 
MÔŽETE KÚPIŤ 
AJ ŠPECIÁLNE 
KRYTY

KNIHY GOOGLE PLAY 
S MOŽNOSŤOU PRIAMEHO 
NÁKUPU OBSAHU CEZ 
GOOGLE. POZOR, NA SMART-
FÓNY SA NEHODÍ KÚPA 
KNÍH, KTORÉ SÚ V PDF

PocketBook Basic 3
je najlacnejšia a má 
rozlíšenie 600 x 800 
bodov. Nemá pod-
svietenie, ale stále má 
dotykový displej. Je to výborná 
čítačka, ktorá vás nebude stáť 
veľa peňazí. Navyše ju výrobca 
vybavil vrstvou proti odrážaniu 
svetla. Vďaka tomu sa vám bude 
lepšie čítať kdekoľvek, na slnku 
aj v miestnostiach s bodovými 
svetlami. Cena je 79 eur.

svietenie, ale stále má 

Amazon Kindle je populárna 
hlavne na americkom trhu. Môžete 
si ju kúpiť aj u nás. Podporuje 
svoj formát MOBI, čo však nie je 
problém. Knihy si budete posielať 
na emailovú adresu vášho Kindle 
účtu. Môžete na nich čítať aj 
slovenské knihy, tu nemáte žiadne 
limity. Tieto čítačky majú prepra-
covaný e-ink displej a kúpite ich 
vo viacerých variantoch. Je ich 
viac ako dosť a vyznať sa v nich 
nie je vždy jednoduché. Najmä ak 
sa volajú Paperwhite a All-new-
-Kindle. Vyberať môžete podľa 
veľkostí displeja, napríklad 7 palcov 
a s kapacitou až 32 GB.

P R E H Ľ A D

MICHAL REITER
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Kde zohnať e-knihy?
Slovom zohnať nemyslíme, ukrad-
núť na internete. Internet je síce 
cestou, odkiaľ si knihu stiahnete, 
odporúčame ale použiť legálny, ale 
najmä férový postup. Využiť môžete 
menšie vydavateľstvá alebo portály, 
ktoré poskytujú obsah zadarmo, ale 
aj platený. Napríklad www.eknizky.
sk, www.ereading.cz, www.ibux.sk 
alebo napríklad www.martinus.
sk. Alternatívou je napríklad aj 
Mestská knižnica Bratislava, ktorá 
požičia knihy on-line v elektronic-
kej podobe.
Doba vypožičania je 31 dní, 
potrebujete na to aplikáciu a na 
mesiac máte možnosť požičať si 3 
knihy v rámci ročného čitateľské-
ho poplatku. Knihy sa po uplynutí 
výpožičnej lehoty samé vymažú, 
nie je potrebné ich manuálne 
vrátiť. Toto je vhodné pre tablety 

(podporované sú Android aj iOS), 
pretože potrebujete aplikáciu eRe-
ading a najmä preto, že obsah je 
v PDF. O limitoch tohto formátu na 
čítanie sme informovali už vyššie. 
Všetko potrebné nájdete na strán-
ke www.mestskakniznica.sk.
V prípade, že čítate knihy vo 
formáte PDF, môžu byť chránené 
systémom DRM (Digital Rights 
Management) od Adobe. Nepotre-
bujete na to nutne Adobe Acrobat, 
ale aplikáciu alebo čítačku, ktorá 
podporuje prihlásenie a autorizo-
vanie vášho účtu v rámci DRM na 

Vôňa knihy
Klasická kniha má svoje čaro. 
O tom niet pochýb. Aj my sme 
fanúšikovia klasických kníh. Výber 
bude niekedy záležať na tom, či 
chcete danú knihu v papierovej 
podobe alebo ju budete čítať 
v elektronickej forme. Všetko zvá-
žite na základe vašich zvyklostí. 
No a nakoniec sa budete musieť 
podriadiť aj tomu, čo je dostupné 
v elektronickej forme. Odporúča-
me hľadať, slovenská verzia alebo 
slovenské kníhkupectvá nemusia 
mať elektronickú podobu v slo-
venčine, ale v Čechách ju môžu 
predávať. Takisto postupujte pri 
anglických alebo iných cudzo-
jazyčných origináloch. Nájdete 
ju možno skôr v českom jazyku 
a s jej preloženým názvom, než 
v slovenčine. To za predpokladu, 
že nechcete anglické knihy.
Na elektronických knihách pár 
eur ušetríte, a to tiež môže byť 
dôvod pre ich uprednostnenie. 
A určite sa vám bude páčiť aj to, 
že v čítačke môžete mať viacero 
kníh, nemusíte ich doma skladovať 
alebo prenášať pri cestovaní. 
No a sú vynikajúce na čítanie 
v posteli, nebudú sa vám zatvárať 
strany a nemusíte tak trénovať 
silu v prstoch na udržanie otvore-
nej knihy. Napriek výhodám však 
máme stále radi vôňu kníhkupec-
tiev a radi nakupujeme tlačené 
vydania.

Z lacnejších modelov aj z našich skú-
seností odporúčame Amazon New 
Kindle so 6-palcovým displejom 
a rozlíšením 600 x 800 bodov. Cena 
tejto čítačky je 80 eur. Zobrazuje ale 
reklamu. Napríklad banner na hlavnej 
stránke so zoznamom kníh alebo 
napríklad na zamknutom displeji 
po prebudení čítačky z úsporného 
režimu. Amazon vám predá lacnejšiu 
verziu, ale bude na nej zobrazovať 
svoje vlastné reklamy na tovar v jeho 
obchode. Pri čítaní kníh sa reklamy 
nezobrazujú.

Amazon Kindle Paperwhite 3 je 
bez reklám. Má 6-palcový displej 
s vyšším rozlíšením, a to konkrét-
ne 1050 x 1440 bodov. Takisto je 
dotykový a vnútorná pamäť má 4 GB. 
Cena je 119 eur.

UKÁŽKA KÚPY 
ELEKTRONICKEJ 
KNIHY V MARTINUSE

MESTSKÁ KNIŽNICA 
V BRATISLAVE 
UMOŽŇUJE 
POŽIČIAVANIE 
ELEKTRONICKÝCH 
KNÍH

AMAZON KINDLE 
PAPERWHITE 3

ČÍTAČKA ONYX MAX 2 
S 13,3-PALCOVÝM 
DISPLEJOM A CENOU 
660 EUR
DISPLEJOM A CENOU 

otvorenie daného súboru. Znie to 
príliš komplikovane a technicky, vo 
výsledku je to veľmi jednoduché. 
Zadáte email a heslo a takto auto-
rizujete aplikáciu alebo čítačku na 
čítanie takto chráneného obsahu.
Svoju čítačku, resp. jej emailovú 
adresu či emailovú adresu účtu 
výrobcu čítačky si prihlásite aj do 
obchodu s elektronickými knihami. 
Môžete si ich priamo počas ná-
kupu poslať do zariadenia. Proces 
prebehne v rámci niekoľkých 
minút. Potrebujete len na čítačke 
zapnúť Wi-Fi a vykonať synchroni-
záciu účtu.
Knihy si môžete stiahnuť aj do 
počítača a potom napríklad cez 
službu Knihy Google Play nahrať 
do mobilnej aplikácie. Táto apliká-
cia podporuje formát ePub, čo je 
najuniverzálnejší a najrozšírenejší 
formát. Internetové kníhkupectvá 
majú podporu spravidla pre dva 
niekedy tri formáty, v ktorých je 
kniha distribuovaná.

44 MÁJ 2019

Tech



P R E H Ľ A D

ROMAN KADLEC

Májová aktualizácia 
pre Windows 10
Aké novinky prináša?

MÁJOVÁ AKTUALIZÁCIA PRINÁŠA 
NIEKOĽKO NOVINIEK PRE FUNKCIU 

WINDOWS UPDATE

Väčších noviniek je minimum
Májová aktualizácia prináša minimum veľkých 
noviniek. Aprílová aktualizácia pre rok 2018 
priniesla veľkú funkciu Časová os, októbrová 
aktualizácia prišla s prepojením so smart-
fónom a májová aktualizácia pre rok 2019 
prináša skôr drobné úpravy a vylepšenia.

Zmeny si všimnete hneď na prvý pohľad. 
Vedľa ikony pre Štart menu sa natiahlo pole 
s vyhľadávaním, ktoré upúta vašu pozornosť 
popisom Vyhľadávaný pojem napíšte sem. V re-
dakcii dlhodobo používame klávesovú skratku 
Win + S, je to rýchlejšie. Mierne sa zmenila aj 
úvodná obrazovka vyhľadávania, ktorá je teraz 
praktickejšia a zobrazuje aj posledné aktivity.

Pokiaľ využívate svetlý motív systému Win-
dows 10, ten sa dočkal v novej verzii viacerých 
kozmetických vylepšení a pribudla aj možnosť 
prispôsobiť si motív tak, aby sa v systéme 
Windows použil napr. tmavý motív 
a v aplikáciách svetlý alebo naopak.

Ďalšiu zmenu si všimnete v pra-
vom bočnom paneli s rýchlymi 
nastaveniami. V notebookoch 
pribudol ovládací prvok na zmenu 
nastavenia jasu – tak, ako to 
poznáme zo smartfónov či table-
tov so systémom Android a iOS. 
A takisto si môžete prispôsobiť 
aj rozloženie prvkov v rýchlom 
ovládacom centre. Stačí kliknúť 
pravým tlačidlom myši a vybrať si 
Upraviť rýchle akcie.

Vylepšený dizajn dostalo aj 
herné centrum, ktoré je možné 
aktivovať klávesovou skratkou Win 
+ G. Môžete upravovať nastavenie 
zvuku, sledovať využitie jednotli-
vých komponentov počítača alebo 
komunikovať s priateľmi cez Xbox Live. Takisto si 
môžete spustiť Spotify – táto funkcia však vyža-

Microsoft v máji sprístupní 
ďalšiu veľkú aktualizáciu 
pre Windows 10. Tá je opäť 
dostupná zadarmo a prináša 
viacero noviniek a vylepšení.

RÝCHLE AKCIE V BOČNOM PANELI SI 
MÔŽETE TERAZ PRISPÔSOBIŤ

icrosoft každoročne vydáva dve veľké 
aktualizácie svojho operačného 
systému. Pred rokom vyšli v apríli 

a v októbri, avšak kvôli komplikáciám s ok-
tóbrovou aktualizáciou sa výrobca systému 
Windows rozhodol venovať viac času testova-
niu. Prvá tohtoročná veľká aktualizácia preto 
prichádza až v máji 2019, jej označenie je 
1903. Konkrétny dátum vydania nebol v dobe 
prípravy tohto článku známy, takže je možné, 
že ešte pár dní budete musieť na jej doručenie 
do vášho počítača počkať.

Pokiaľ chcete májovú aktualizáciu získať čo 
najskôr, odporúčame skontrolovať dostupnosť 
aktualizácie v Nastaveniach – Aktualizácia 
a zabezpečenie – Windows Update. Pre naozaj 
netrpezlivých dávame do pozornosti nasta-
venie Windows Insider Program na totožnej 
obrazovke s nastaveniami. Môžete sa prihlásiť 
do vetvy Release Preview, v rámci ktorej budete 
získavať iba fi nálne verzie noviniek pred ich 
sprístupnením pre verejnosť.

M

duje inštaláciu samostatnej Spotify aplikácie.
Novou funkciou pre Windows 10 Pro a En-

terprise je Windows Sandbox (pieskovisko). 
Táto funkcia umožňuje vytvoriť zabezpečené 
a izolované prostredie operačného systému, 
ktoré môžete používať na testovanie aplikácií. 
Je to užitočná pomôcka, nakoľko vaša aktivita 
vo Windows Sandbox neovplyvňuje zvyšok ope-
račného systému. Bežní používatelia však túto 
funkciu pravdepodobne často nevyužijú.

Zmeny vo Windows Update
Májová aktualizácia prináša aj zmeny vo 
funkcii Windows Update. Najnovšie si môžete 
pozastaviť inštaláciu aktualizácií počas 7 dní 
a k dispozícii je viacero pokročilých nastave-
ní, vďaka ktorým získate väčšiu kontrolu nad 
procesom aktualizácie. Windows 10 vás tiež 
teraz upozorní, ak treba reštartovať počítač. 
V spodnom paneli sa zobrazí ikonka.

Operačný systém si od verzie 1903 automa-
ticky vytvára 7 GB rezervu, ktorá je určená pre 
budúce aktualizácie. Toto sa však týka iba po-
čítačov, ktoré majú Windows 10 vo verzii 1903 
predinštalovaný, resp. čistú inštaláciu tejto 
verzie. Pokiaľ si zaktualizujete staršiu verziu 
systému, rezervované úložisko pre aktualizácie 
sa nevytvorí.
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MIROSLAV ILLÉŠ

V moderných automobiloch 
nájdeme okrem pokročilých 
asistenčných systémov, ktoré sa za 
každých okolností starajú o našu 
bezpečnosť a komfort aj rôzne iné 
technológie, ktoré nám samotné 
cestovanie uľahčujú, sú nápomocné 
a v neposlednom rade cestovanie 
spríjemňujú.  

CARPLAY PREMENÍ DISPLEJ
V PALUBOVEJ DOSKE AUTA NA 
VÁŠ TELEFÓN

fón, povoliť prístup systému vozidla k telefónu 
a mať aktivovanú hlasovú asistentku – Siri. 
Vo výsledku ju nemusíte používať, ale jej 
aktivácia je nutná. Ak ste všetko splnili, tak sa 
na displeji multimediálneho systému zobrazí 
ikona CarPlay, na ktorú stačí kliknúť, pričom 
sa ihneď táto aplikácia spustí. 

Základná obrazovka pripomína nafúknutú 
plochu iPhonu s aplikáciami, ktoré CarPlay 
podporuje. Tých nie je veľmi veľa, ale sú 
užitočné. V ľavom stĺpčeku vidíte naposledy 
používané aplikácie (rýchly prístup) a hneď 
pod nimi sa zobrazuje čas, intenzita mobilné-

narážame na multimediálne systémy 
vozidiel, ktoré ponúkajú množstvo 
zaujímavých funkcií, integrované na-

vigačné aplikácie, ale aj podporu rôznych iných 
aplikácií tretích strán. Medzi ne jednoznačne 
patria aplikácie Apple Car Play a Android Auto, 
ktoré sú výnimočné tým, že dokážu v pokročilom 
režime zrkadliť časť obsahu z telefónu na integ-
rovaný displej multimediálneho systému v auto-
mobile. Nie je to iba prenos hudby alebo obrázkov, 
ale vlastné prostredie, ktoré je jednoducho 
spracované, aby bolo ovládanie čo najintuitív-
nejšie. V aute je tento faktor veľmi dôležitý. Obe 
aplikácie je možné využívať v rôznych automobi-
loch, ktoré majú ich ofi ciálnu podporu. Podporu 
pre konkrétny automobil si môžete overiť priamo 
na stránke posky-
tovateľa – Android.
com/androidauto 
alebo Apple.com/
carplay. 

V tomto článku 
vám popíše-
me podstatu 
a ponuku týchto 
aplikácií, aby ste 
zistili, prečo ich 
tak radi využí-
vame. Osobným 
prianím je, aby 
boli tieto aplikácie 
natívne podpo-
rované v každom 
multimediálnom 
systéme.

TÝM

Apple Car Play
Základom používania tejto funkcie je podpo-
rovaný multimediálny systém a iOS zaria-
denie. Následne potrebujete dátový kábel, ide-
álne originálny, aby všetko fungovalo ako má. 
Niektoré automobily podporujú aj bezdrôtové 
pripojenie a využívanie tejto služby, ale je ich 
minimum a my sme na také ešte nenarazili. 
Takže pokračujme káblom, ktorý pripojíme do 
USB portu v aute a následne do telefónu. Aby 
sa aplikácia Apple CarPlay spustila, musíte 
splniť niekoľko podmienok – odblokovať tele-

ZOZNAM 
PODPOROVANÝCH 

APLIKÁCIÍ NÁJDETE 
NA STRÁNKACH 
POSKYTOVATEĽA 
SLUŽBY – APPLE

ho a Wi-Fi signálu 
(ak ste pripojení) 
a napokon je tu aj 
tlačidlo „domov“, 
ktoré vás vždy 
dostane na úvodnú 
obrazovku. Do 
pozornosti dávame 
aj ikonu s názvom 
značky vozidla, 
ktorá slúži na 
návrat z tejto apli-
kácie do natívneho 
multimediálneho 
systému. 

Ako funguje 
Apple CarPlay 

a Android Auto?

Tech
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Aplikácie a možnosti 
Apple CarPlay podporuje zaujímavé a praktické 
aplikácie, pričom je dobré vedieť, že ich rozlo-
ženie na ploche môžete cez iPhone (nastave-
nia – CarPlay) upravovať, prípadne nepotrebné 
aplikácie tretích strán odtiaľto odstrániť – 
v telefóne zostanú zachované.

Natívne aplikácie sú zobrazované vždy – 
telefón, správy, hudba, Apple mapy a „práve 
hrá“. Ak si nainštalujete novú podporovanú 
aplikáciu, automaticky sa v tejto ponuke zo-
brazí. Vyzdvihnúť treba spracovanie základ-
ných funkcií, nakoľko ponúkajú takmer všetky 
potrebné možnosti a zložky zoradené podobne 
ako v iPhone. Týka sa to najmä položky telefón, 
v ktorej sú hovory zoradené v prehľadných 
zložkách. Aplikácia Hudba ponúka jednoduché 
vyhľadávanie, prehrávanie hudby a vaše playlis-
ty v Apple Music. Položka „práve hrá“ vám uká-
že, aké médium/hudba je aktuálne prehrávaná. 
Apple Mapy sú integrované v jednoduchosti, sú 
použiteľné, ale na Slovensku sa lepšie pracuje 
s konkurenčnými navigačnými aplikáciami. 

Tým máme na mysli Google Mapy a Waze, 
prípadne Sygic. Najviac využívame aplikáciu 
Waze, ktorá je dobre integrovaná a jednodu-
cho použiteľná. Ponúka základné funkcie, ako 
vyhľadávanie (hlasové + klávesnica), obľúbené/
uložené položky, vyhľadávanie POI bodov a pod. 
Integrované je aj nahlasovanie udalostí, ale iba 
v základnom režime, bez podrobnej špecifiká-
cie udalosti. Mapu je možné aj prehľadávať, ale 
nie gestami, čo je škoda. Pohybovať sa treba 
výhradne šípkami. Veľmi podobne fungujú aj 
Google Mapy, teda až na absenciu nahlasovania 
udalostí na ceste. Z komunikačných aplikácií je 
podporovaný napr. WhatsApp a natívne správy. 
Ak radi počúvate hudbu, audioknihy a podcasty, 
tak vás poteší integrácia aplikácií – Audio Kni-
hy, Overcast, Play Music a mnoho iných. 

Celý systém Apple CarPlay funguje veľ-
mi intuitívne a ľahko sa na naň zvyká. Apple 
však chce, aby sme ako prvoradý vyhľadávací 
prostriedok využívali virtuálnu asistentku Siri. 
Tá však stále nepodporuje slovenský jazyk, čo 

CARPLAY KOPÍRUJE PLOCHU IPHONU A VIACERÉ NATÍVNE 
APLIKÁCIE, VĎAKA ČOMU JE ORIENTÁCIA V TOMTO PROSTREDÍ VEĽMI 
JEDNODUCHÁ

platí, že základom používania je podporovaný 
multimediálny systém v automobile, Android 
zariadenie a dátový kábel – ideálne originálny. 
Aby sa vám aplikácia Android Auto spustila, 
musíte splniť niekoľko podmienok – odbloko-
vať telefón, povoliť prístup systému vozidla 
k telefónu a mať stiahnutú aplikáciu Android 
Auto. Tá však nie je na slovenskom Google 
Play Store dostupná, nakoľko v našej krajine 
nie je oficiálne podporovaná. Natívne nájdete 
túto aplikáciu iba v zariadeniach Google Pixel. 
Ak toto zariadenie nevlastníte, je potrebné si 
aplikáciu Android Auto stiahnuť z internetu ako 
apk. súbor a nainštalovať. Na webe nájdete 
tento súbor veľmi rýchlo. To je všetko, ak ste 
tieto podmienky splnili, tak sa na displeji mul-
timediálneho systému zobrazí ikona – Android 
Auto, na ktorú stačí kliknúť, pričom sa aplikácia 
ihneď spustí. 

Aplikácie a možnosti 
Android Auto ponúka podobné možnosti 
a aplikácie ako Apple CarPlay, ale prostredie je 
pochopiteľne iné. Po spustení sa vám zobrazí 
úvodná plocha, na ktorej môže byť zobrazené 
aktuálne počasie, obľúbené ciele alebo zmeš-
kané hovory, prípadne pripomienky a pod. Aj 
v tomto prípade ide o jednoduché a intuitívne 
prostredie, ktoré sa spolieha na pár základných 
ikon v spodnej časti a informácie o stave tele-
fónu v pravom rohu displeja. Prvá spodná ikona 
patrí podporovaným navigačným aplikáciám – 

Waze a Google Mapy 
(Sygic podporovaný 
nie je). Obe ponúkajú 
podobnú funkčnosť 
ako v prípade Apple 
CarPlay a pracuje sa 

s nimi veľmi jednoducho. Keďže ide o aplikácie 
od Google, tak ich implementácia a možnosti sú 
o niečo lepšie, ale nejde o nič zásadné. Druhá 
ikona patrí telefónu, kde nájdete numerickú 
klávesnicu na zadávanie čísla, pričom nechýba 
ani jednotný zoznam posledných a zmeška-
ných hovorov – bez delenia. Malý kruh v strede 
má funkciu domovského tlačidla – návrat na 
plochu. Pod ikonou slúchadiel nájdete aplikácie 
na prehrávanie hudby, podcastov a pod. Natívne 
je integrovaná aplikácia Hudba Play, ale medzi 
podporované patrí aj Spotify a rôzne iné apli-
kácie na prehrávanie audiosúborov. Z komu-
nikačných aplikácií je zaujímavosťou podpora 
Messengeru, WhatsApp, Skype a pod. Výhodou 
oproti CarPlay je aj podpora emailových klien-
tov, napr. Telegram. Android Auto podporuje 
celkovo viac aplikácií tretích strán, čo oceníte 
najmä vtedy, ak v aute trávite veľa času. 

Aj v prípade Android Auta platí, že prioritným 
vyhľadávacím a zadávacím nástrojom by mal 
byť hlas, teda zadávanie a vyhľadávanie pomo-
cou Google Asistenta. Ani ten veľmi nerozumie 
po slovensky, ale dá sa s ním pracovať lepšie 
ako so Siri. Ak zadáte pomocou hlasu nejaké 
mesto do navigácie alebo text pesničky, tak 
sa zväčša dopracujete k tomu, čo ste mali 
na mysli. Na aktiváciu hlasového zadávania/
vyhľadávania slúži ikona mikrofónu v pravom 
rohu alebo tlačidlo hlasového ovládania na 
volante, prípade na inom mieste v automobile. 
Rovnako je to aj v prípade CarPlay. Posledná 

ZOZNAM 
PODPOROVANÝCH 

APLIKÁCIÍ NÁJDETE 
NA STRÁNKACH 
POSKYTOVATEĽA 

SLUŽBY – ANDROID

ANDROID AUTO MÁ ZAUJÍMAVEJŠIU ÚVODNÚ PLOCHU, NA 
KTOREJ VIDÍTE DÔLEŽITÉ NOTIFIKÁCIE Z TELEFÓNU

je nevýhoda a plnohodnotne ju 
nevyužijete. Najviac to cítiť pri 
správach, ktoré sa nedajú zobraziť 
ani napísať ako klasický text. 
Prijaté správy Siri číta a v prípade 
odpovede musíte diktovať, čo je 
síce fajn, ale nie v našom regióne, 
a to považujeme za najväčšiu 
nevýhodu. 

Android Auto 
Táto služba poteší všetkých pou-
žívateľov Android zariadení. Aj tu 

ikona v spodnej liš-
te slúži na okamžitý 
návrat do základ-
ného multimedi-
álneho systému 
vozidla.

PREHĽAD
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TAKTO VYZERÁ WEBOVÉ 
PROSTREDIE NA SMARTFÓNE, 
KDE SI JEDNODUCHO 
VYTVORÍTE REZERVÁCIU 
VOZIDLA, A AUTO MÔŽETE 
TAKTIEŽ POMOCOU TELEFÓNU 
OTVORIŤ. 

VÝHODOU TEJTO SLUŽBY JE AJ TO, ŽE 
PREVÁDZKOVATEĽ JE PLATCA DPH

apríli ste na našom webe mohli 
nájsť informácie o tom, ako prvý 
CAR SHARING na Slovensku funguje, 

čo všetko ponúka a koľko to celé používateľa 
stojí. Viacero spoločností nazýva svoje služby 
poskytovania, resp. prenájmu vozidiel ako 
„carsharing“, ale to nie je celkom správne. Toto 
označenie by mali mať iba spoločnosti alebo 
poskytovatelia, ktorých služba spĺňa určité 
náležitosti – autá musia byť k dispozícii bez 
časového obmedzenia a pre kohokoľvek, bez 
nutnosti navštevovania kancelárií v určitých 
hodinách, na rezerváciu/prevádzku stačí mobil 
alebo príslušná čipová karta a pod. Všetky 
spomenuté aspekty služba SHARE CAR v Nitre 
ponúka. Aby sme však mali reálnu a úplne 
presnú predstavu o tom, ako táto služba v Nitre 
funguje, tak sme sa vybrali priamo na miesto 
a celý proces vyskúšali. 

Ako funguje nitriansky SHARE CAR?
Konkrétne sú k dispozícii dva automobily znač-
ky Suzuki, model IGNIS. Ideálne auto do mesta, 
ale aj mimo neho, ktoré na tento účel ponúka 
dostatok priestoru, pohodlia a v neposlednom 
rade aj výkonu. Po dohode s prevádzkovateľom 
je k dispozícii aj autosedačka alebo nosič na 
bicykle. Jedno auto má nainštalované ťažné 
zariadenie. 

Základom využívania služby je úvodná registrá-
cia na webe poskytovateľa, www.sharecar.sk,
podpísanie rámcovej zmluvy a zaplatenie jed-
norazovej vratnej zálohy. Zmluvu podpíšete na 
osobnom stretnutí alebo vám bude doručená 
poštou. Vratná záloha sa vracia až po defi ni-
tívnom skončení využívania služby. Následne 
budete mať k dispozícii vlastný účet na webe, 
ktorý je prispôsobený aj pre mobilné zariade-
nia – webová aplikácia. Na prístup do auta slúži 
buď samotný smartfón alebo čipová karta, 
ktorú dostanete pri podpise zmluvy. 

Ideme si požičať auto
Zmyslíte si, že na večer alebo zajtra potre-
bujete auto. Otvoríte sharecar.sk, prihlásite 
sa do účtu a rezervujte si konkrétny deň/dni 
a presný čas. Toto môžete neskôr alebo počas 
prevádzky upravovať. To je všetko. Keď príde 
váš čas, tak si v aplikácii pozriete, kde je auto 
odstavené – vždy v rámci mesta Nitra. Prídete 
k autu a čipovou kartou ho otvoríte – čítačka 
je za oknom. Ak máte iba telefón, ako my, tak 
sa prihlásite do účtu (je potrebný prístup na 
internet) a kliknete na „začať rezerváciu“, 
pričom sa za pár sekúnd auto otvorí pomocou 
komunikácie cez vzdialený server. Auto je teda 
otvorené, nasadnete a idete! 

Aha, potrebujete aj kľúče od zapaľovania, 
však? Tie nájdete v priehradke pred spolu-
jazdcom. Kľúče majú RFID čip, aby systém ve-
del, či sú na mieste – ak ich po skončení jazdy 
nevrátite, systém vám neumožní rezerváciu 
ukončiť. Na tomto mieste nájdete aj tankovaciu 

CCS kartu. V prípade potreby môžete pohodlne 
natankovať, bez nutnosti využitia vlastných 
prostriedkov. Za benzín neplatíte – iba za čas 
prenájmu a prejazdené kilometre! V cene je 
aj slovenská diaľničná známka a nitrianska 
parkovacia karta. S autom je, samozrejme, 
možné ísť aj za hranice Slovenska. V aute 
nájdete všetky potrebné doklady na bezproblé-
movú prevádzku, ale odporúčame mať pri sebe 
aj zmluvu o prenájme, minimálne odfotenú 
v mobile.

V aute si na ľavej strane („A“ stĺpik) môžete 
všimnúť malý dotykový displej, na ktorom vidíte 
základné informácie – odkedy/dokedy máte 
vytvorenú rezerváciu a koľko kilometrov ste 
už prešli. Ak si potrebujete rezerváciu upraviť, 
predĺžiť alebo skrátiť, môžete to jednodu-
cho urobiť priamo na tomto zariadení. Tento 
prístroj je, samozrejme, vždy online, pričom tu 
nájdete aj ikonu telefónu, na ktorú ak kliknete, 
tak sa dovoláte na predvolené číslo prevádz-
kovateľovi. 

Celkovo sme boli milo prekvapení týmto 
jednoduchým a hlavne funkčným postupom. 
Veríme, že sa dostane aj do iných miest na 
Slovensku. 

V

V Nitre sme si boli na vlastnej koži 
vyskúšať, ako služba zdieľania áut 
funguje.

SHARE CAR
v praxi

VŠETKY PODSTATNÉ 
INFORMÁCIE O CE-
NÁCH, REGISTRÁCII 
A MOŽNOSTIACH NÁJ-
DETE V KOMPLEXNOM 
ČLÁNKU NA NAŠOM 
WEBE. 
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Už som to mnoho rokov nezažil a chýba mi to čoraz 
viac. Skúste si zaspomínať. Kedy ste naposledy 
s niekým nazlostene telefonovali a osoba na druhej 

strane linky vás totálne iritovala? Bolo to relatívne nedáv-
no? Nuž, stratená éra pevných telefónnych liniek, ktorá sa 
vyparila v technologickom pokroku, mala na to krásny liek. 
V momente ako ste vyriekli posledné slová alebo naopak už 
nemohli vydržať počúvať nekonečný slovný výplach druhej 
strany, mohli ste hovor v zlosti ukončiť poriadnym tresknu-
tím slúchadla. 

Patrilo to k najuspokojivejším záležitostiam života. Nebo-
lo to len o tom, že vy sami ste fyzicky telefónom „práskli“, 
ako to vyjadroval hovorový bohemizmus, čím ste vybili svoju 
zlosť chvíľkovým vypustením pary. Okrem toho bolo enorm-
ne uspokojivé aj to, že druhá strana linky vždy vedela, že ste 
to urobili. A to bolo na tom často ešte lepšie.

Dobre rozpoznateľný zvuk tresknutia bol prirodzeným 
dôsledkom konštrukcie telefónu, vďaka ktorej sa hovor pre-
rušil až potom, ako slúchadlo dosadlo do kolísky a stlačilo 
ukončovací spínač. Posledný zvuk ktorý teda do linky vošiel, 

Určite poznáte staré dobré príslovie – dvakrát meraj 
a raz rež, však? Ak ste naň zabudli, tak ho oprášte 
a opakujte si ho aj počas jazdy v automobile alebo 

na motorke. To platí pre nás všetkých. Prečo o tom píšem? 
Lebo strašne veľa času trávim na (preplnených) cestách 
a každodenne sa stretávam, resp. vidím rôzne situácie, kto-
ré by sa mali z našich ciest vytratiť – takmer žiadna ohľa-
duplnosť, vysoká nervozita, nezáujem o druhého a neustále 
naháňanie sa. Vždy je to o ľuďoch, na to pamätajte. Nič nie 
je také dôležité, ako šťastne doraziť do cieľa, ideálne bez 
toho, aby ste si museli v tom cieli dať jeden štamprlík alebo 
magnézium na nervy . Skúsme trošku spomaliť a poze-
rať aj na ľudí okolo seba. Ak sa spájajú dve cesty, buďme 
ohľaduplní, predvídajme a púšťajme sa, „zipsujme“, pôjde to 
rýchlejšie, nebudú veľké zápchy. Neprekračujme perma-
nentne rýchlosť a pozerajme dvakrát. Možno tým zachráni-
me život. A tým nenarážam na skvelú kampaň z roku 2014. 
Ide leto, na cestách pribudnú motorky, bicykle, pričom treba 
byť ešte obozretnejší. Predtým než vybehneme na hlavnú 
cestu sa uistime, že naozaj nikoho a nič neohrozíme. Často 

Stratená radosť
z nazlosteného položenia telefónu

Buďme ohľaduplnejší,
spomaľme a pozerajme dvakrát

bol zvuk slúchadla dopadajúceho na telo zariadenia, takže 
keď ste s ním poriadne treskli, poslucháč na druhej strane 
linky dostal zvukovú facku. 

Dnes? Nech červené tlačidlo na displeji dotykového tele-
fónu stláčate akokoľvek nazlostene a silno, je to bezcenné. 
Nielenže vy žiadne uspokojenie necítite a vyzeráte pri tom 
ako keby ste sa snažili tresknúť kyvadlovými dverami na 
vstupe do kovbojského salónu, osoba na druhej strane 
navyše počuje regulárne a slušné ukončenie hovoru bez 
akéhokoľvek prenesenia pocitu. Aká to hrozná škoda!

Dnes sa s pevnými linkami a slúchadlovými kolíska-
mi stretnete len v domácnostiach dôchodcov a takisto 
v niektorých konzervatívnych fi rmách, kde sú prirodzenou 
súčasťou nejakého statického pracoviska. Je ich však čoraz 
menej a jedného dňa celkom zmiznú a spolu s nimi aj ich 
prirodzený a silno emočne uspokojujúci analógový emoti-
kon. Je to veľká škoda a bude nám to chýbať.

Čože? Máte na to iný názor a hovoríte, že vám osobne 
táto záležitosť nijako nechýba a že je vám to jedno?
-- PRÁSK --

sú dôležité aj stotiny sekundy. 
Určite ste už zažili, že vás napr. v meste niekto vyso-

kou rýchlosťou predbehol a na druhej križovatke stál pred 
vami na červenej, však? A čo vyhral? Nič! Koľkých ohrozil? 
Mnohých! Áno, ruku na srdce, aj toto už asi vyskúšal každý 
z nás, ale treba sa toho vyvarovať a pozerať aj na druhých. 
Ďalšia vec, teraz budem apelovať na skvelú kampaň, ten-
tokrát v podaní operátora O2, ktorá nesie názov – nebuď 
pirát! Týka sa používania telefónu počas šoférovania. Každý 
snáď vie, že to nie je správne, že je to nebezpečné, ale i tak 
to robí, často alebo iba občas, takmer každý z nás. Telefón 
počas vedenia vozidla však do ruky nepatrí! Aj ja sám som si 
párkrát klepol po ruke, že toto nie, kamarát, až keď postojíš! 
Je to ťažké, ale dá sa to. Nedávno som na autobusovej 
zastávke v meste sledoval šoférov, čo robia – väčšina z nich 
hľadela dole do mobilu alebo ho mala na uchu. Nerobme 
to! Buďme ohľaduplnejší, neponáhľajme sa neustále, aj keď 
žijeme rýchlu dobu a hlavne buďme obozretní a predvídaj-
me. Svet bude krajší, ľudia pokojnejší a cesty bezpečnejšie, 
to sa oplatí, nie? 

FRANTIŠEK URBAN

MIROSLAV ILLÉŠ
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Téma

už nastal
Práve sa 
nachádzame 
v tej pravej 
bicyklistickej 
sezóne a obľuba 
bicyklov 
s elektrickým 
pohonom je 
ohromná. 

lektrický bicykel vás 
totiž dostane na miesta, 
kam by ste sa predtým 

nedostali, pomôže aj pri dlhších 
jazdách a s takýmto bicyklom zís-
kavate partnera na relax, oddych 
aj zábavu. Tiež vám pomôže pri 
každodennej doprave do práce. 
Na takýto bicykel si však treba 
dať pozor. Jednak to nie je lacný 
špás a tieto bicykle vyzerajú veľmi 
dobre a pútajú pozornosť.

Čo je elektrobicykel 
(ebajk)?
Bicykel s elektrickým pohonom 
funguje tak, že má elektrický 
motor, batériu a riadiacu jednot-
ku a pomáha vám pri bicyklovaní. 
Inými slovami, stále šliapete do 
pedálov, ale elektromotor vám 
pritom pomáha. Vy nastavu-
jete silu asistencie pomocou 
jazdných režimov (obyčajne off, 
eco, normál a šport) a užívate si 
jazdu. Sila elektrického motora 
v pedáloch je niečo ako vietor 
v plachte. Zrazu predbiehate 
ostatných (neelektro)cyklistov, 
ľahko sa dostanete na strmý ko-
pec a prekážky vám nerobia ani 

Typy elektrobicyklov
V minulosti boli ebajky predovšet-
kým horské bicykle. Je to celkom 
logické, práve tu potrebujeme 
pomoc elektrobicykla najviac. Zá-
roveň pohyb v horskom prostredí 
prináša najviac relaxu. Tento rok 
sa však objavilo oveľa viac elektro-
bicyklov určených do mesta. Tieto 
bicykle majú blatníky, je tu LED 
svetlo vpredu aj vzadu, nosič na 
batožinu a našli sme aj zvonček. 
Príkladom je značka Moustache 
a jej model Lundi. Niektoré takéto 
bicykle majú aj tenké pneumatiky. 

náročnejšie terény s nerovným 
povrchom. 

Elektrický motor vám bude 
pomáhať do rýchlosti 25 km/h. 
Prečo? Ak by to tak nebolo, 
nešlo by už o elektrobicykel, ale 
o motorový dopravný prostriedok. 
A to by znamenalo ŠPZ, technický 
preukaz a vodičský preukaz. Lep-
šie elektrobicykle končia s pod-
porou pri tejto hraničnej rýchlosti 
plynulo a na rovnej ceste si to 
skoro nevšimnete. Prirodzene, 
na elektrobicykli stále môžete ísť 
rýchlejšie ako 25 km/h, ale už len 
na vlastný pohon.

TYPICKÝ POHĽAD NA 
RIADIDLÁ ELEKTROBI-
CYKLA

RÝCHLOSŤ, PRI KTOREJ VÁM ELEKTRICKÝ 
POHON PRESTANE POMÁHAŤ

CESTNÝ ELEKTRICKÝ 
BICYKEL JE KRÁSNE 
RIEŠENIE DO MESTA

P R E H Ľ A D

ONDREJ MACKO
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Motor
Motor je kľúčový prvok elektro-
bicykla a je to skutočný akčný 
prvok. Najlepšie motory v tomto 
roku majú krútiaci moment okolo 
70 Nm (rekordom je 120 Nm pri 
Haibike Flyon) a zaberajú ihneď na 
prvé potlačenie pedálov. Lacnej-
šie pohonné systémy totiž začnú 
pracovať až po chvíli po šliapnutí 
do pedálov a zase skončia o niečo 
neskôr ako prestanete točiť. To je 
menej kontrolovateľné. 

Motor sa umiestňuje obyčajne 
do stredu bicykla a čo najnižšie. 
Je často integrovaný s pedálmi. 
Dnešné motory sú malé a kom-
paktné a ľahko sa dajú skryť, 

Batéria a jej nabíjanie
Batériu treba samozrejme nabíjať. 
Jej kapacita určuje ako výrazne 
a ako dlho vám bude elektric-
ký motor schopný pomáhať. 
V minulom roku sme s kapacitou 
batérie končili pri 500 Wh, tento 
rok je to už na hodnote 756 Wh. 
Na nabíjanie dostávate k ebajku 
sieťovú nabíjačku. Konektor na 
nabíjanie nie je zatiaľ medzi znač-
kami príliš jednotný, skutočných 
výrobcov motorov a batérií však 
nie je až tak veľa. Na nabíjanie sa 
teda potrebujete dostať k zásuvke na 
230 V. Niektoré bicykle majú batériu 
pevne zabudovanú vo svojom tele, 
štandardne však ebajky umožňujú 
batériu vybrať a nabíjať ju mimo 
bicykla. Pred nežiaducim vybratím 
batérie z rámu bicykla je ochranou 
zámok.

Tento rok sú populárne batérie 
integrované v ráme. To priná-
ša možnosť „utajiť“, že máte 
elektrobicykel a dizajn bicykla je 
elegantný. Tieto batérie bývajú 
v podobe štíhleho valca a často 
sú integrované v dolnej rámovej 
trubke. Stále pritom môžete ba-

MOTOR UMIESTNENÝ V PRED-
NOM KOLESE

KAPACITA BATÉRIE SA DÁ 
SKONTROLOVAŤ NA JEDEN DOTYK

INTEGROVANÚ BATÉRIU MÔŽETE VYBRAŤ 
MIMO BICYKLA

ak nechcete ukazovať, že máte 
ebajk. Mali sme model s motorom 
v prednom kolese. 

Motor dokáže pomôcť aj vtedy, 
keď musíte z bicykla zosadnúť 
a tlačiť ho. Potlačíte tlačidlo 
a odvtedy ebajk netlačíte, ale za 
ním skôr utekáte. Aktuálna úprava 
motora sa týka možnosti použi-
tia kratšej kľuky. Pri niektorých 
technicky náročných trasách totiž 
štandardné kľuky nevyhovujú, lebo 
pedále narážajú do terénu. Cyklisti 
si ich začali meniť za kratšie, a to 
mení prenos sily. Súčasné motory 
sú však na to pripravené, príkladom 
je Bosch Performance Line CX.

tériu nabíjať mimo bicykla. Príkla-
dom takéhoto riešenia je Yamaha 
InTube. Integrovaná baterka je 
tu sotva viditeľná a dáva priestor 
príslušenstvu napr. integrované-
mu zámku, tvarovanej fľaši alebo 
kapsičke. Súčasné špičkové baté-
rie do elektrobicyklov umožnia až 
700 cyklov nabití.

Koľko bude trvať nabíjanie, to 
závisí od kapacity batérie, riadiacej 
elektroniky a výkonu nabíjačky. 
Dominantnými výrobcami batérií sú 
spoločnosti Yamaha a Bosch, ak-
tuálne sa k nim pridáva aj Haibike. 
Naposledy spomenutý výrobca pri-
šiel tento rok s modelovým radom 
FLYON, v ktorom používa batériu 
s kapacitou 630 Wh a napätím až 
48 V. V základnej dodávke je nabí-
jačka s výkonom 4 A, ale objednať 
si môžete aj rýchlonabíjačku 
s výkonom 10 A, ktorá batériu 
nabije na 80 % kapacity 
už za 60 minút. Bežne 
sa batérie v ebajkoch 
nabíjajú 2 hodiny 
a viac.

Aký je dojazd? 
Dojazd je pomerne zaujímavý údaj, 
ale výrobcovia ho príliš neuvá-
dzajú. Je totiž závislý od viace-
rých parametrov ako je kapacita 
batérie, výkon motora, nastavený 
režim, počasie a spôsob jazdy. 
Pri batérii s kapacitou 500 Wh 
si môžete byť dosť istí, že vám 
energia vydrží na celý deň, pokiaľ 
nebudete používať neustále len 

najvyšší stupeň asistencie. V mes-
te prejdete okolo 90 km. V teréne 
na najvyšší stupeň prejdete tak 
50 km. Večer batériu samozrejme 
nabijete a pokračujete ďalej. Pri 
kapacitách batérie okolo 350 Wh 
počítajte s dojazdom tak okolo
40 km. V niektorých prípadoch 
bicykle zobrazujú na displeji aktu-
álny dojazd. 
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Prehadzovačka
V tejto oblasti je dominantným 
dodávateľom spoločnosť Shima-
no. Tá poskytuje svoje komponenty 
aj do väčšiny klasických bicyklov, 
ale momentálne sa zameriava 
na elektrické bicykle. Objavujú 
sa elektrobicykle, ktoré majú na 
zadnom kolese až 11 prevodov 
a tu treba poriadnu výbavu. 
Tiež sa používa prehadzovačka 
integrovaná v zadnom náboji, 
kde nie je zvonka vidieť prevody. 
Príkladom je Shimano Nexus.

Ako chrániť bicykel?
Bicykle sa na Slovensku kradnú, 
a to najviac pri ich zaparkovaní 
na ulici alebo pred nákupným 
centrom. Proti tomu sa u nás dá 
chrániť. Platí nepísané pravidlo, 
že cena ochranného prostriedku 
by mala byť aspoň 10 % z celko-
vej hodnoty bicykla. V obľube sú 
mechanické prostriedky ako je 
napr. reťaz s ochranným obalom 
alebo tzv. Učko. My upozorňujeme 
na slovenský nápad, ktorým je 
bikeAngel. Je to elektronický cyk-
loalarm, ktorý reaguje na pohnutie 
zaparkovaného bicykla. Tiež vám 
poslúži na privolanie pomoci 
v prípade, ak by sa vám v teréne 
na bicykli niečo stalo a nemohli by 
ste telefonovať.

Poisťovňa Generali nedávno 
uviedla poistenie šité na mieru cyk-
listov a kryje majiteľa ebajku proti 
krádeži aj v exteriéri, a to nielen 
na Slovensku, ale aj v zahraničí. 
Asistenčné služby zasa v prípade 
nehody zabezpečia odvoz cyklistu 
do zdravotníckeho zariadenia 
a odvoz bicykla do servisu.

SÚČASNÉ PREHADZOVAČKY SÚ 
SPOĽAHLIVÉ

NA PRVÝ POHĽAD VIDÍTE, ČO 
MÁTE ZARADENÉ

PRI VÝBERE BICYKLA SA RIAĎTE 
SVOJOU VÝŠKOU A URČITE SI 
SADNITE NA BICYKEL. SEDLO BY 
MALO BYŤ POHODLNÉ

VYBERATEĽNÝ DISPLEJ INFOR-
MUJE O PARAMETROCH JAZDY

Prístrojový panel
Každý elektrobicykel v našom tes-
te má displej. Na ňom sú základné 
údaje ako napr. rýchlosť pohybu, 
nastavený stupeň asistencie 
a zostávajúca kapacita batérie. 
Niektoré majú aj ďalšie údaje ako 
je celková prejdená vzdialenosť, 
ostávajúci dojazd či okolitá tep-
lota. Väčšina displejov je mono-
chromatická a údaje sa dajú dobre 
odčítať aj na priamom slnečnom 
žiarení. Najprepracovanejšie 
displeje sú farebné a obsahujú 
aj prvky na meranie vášho fitnes 
výkonu. 

Vyhotovenie je vždy vodotesné, 
z výroby bývajú displeje prekryté 
priehľadnou plastovou fóliou. 
Niektoré displeje sa dajú z bicykla 
odňať. Napájanie vždy zaisťuje 
hlavná batéria v bicykli. V niekto-
rých prípadoch je displej vybavený 

aj tlačidlami napr. na zmenu 
aktuálneho asistenčného režimu, 
resp. zapnutie integrovaného LED 
sveta. 

Testovali sme aj bicykel, ktorý 
mal bluetooth pripojenie a spolu-
pracoval s mobilnou aplikáciou. To 
je výhodné, ak si chcete zazname-
nať napr. prejdenú trasu. S pre-
pojením na snímač tepu srdca sa 
dajú zistiť aj detailné informácie 
o vašom výkone pri bicyklovaní, 
prípadne presne nastaviť spôsob 
športovania tak, aby ste napr. 
chudli. 

Bežnou súčasťou súčasných 
elektrobicyklov sa stali hydraulické 
kotúčové brzdy a objavili sa aj te-
leskopické sedlovky. To je výhoda, 
keď potrebujete počas jazdy zme-
niť svoj posed – inak totiž sedíte 
pri jazde do kopca a inak z kopca.

Údržba elektrobicykla
Samozrejme, o elektrobicykel sa 
treba starať. Je to jednak údržba 
bicykla ako mechanického zaria-
denia, ale tu sa k tomu pridáva 
ešte starostlivosť o batériu a hlav-
ne prepojovacie kontakty. Špecia-
litou je update firmvéru bicykla. 
V špecializovaných predajniach 
elektrobicyklov vám zrealizujú 
servis bicykla na profesionálnej 
úrovni. 

Navštíviť predajňu vám pred 
výberom toho správneho elek-
trobicykla určite odporúčame. 
Vyberte si takú, kde vám dobre 
poradia. Ebajk nie je tovar, ktorý 
by ste mali kupovať cez internet, 
treba ho zažiť.

MOBILNÁ APLIKÁCIA INFORMUJE 
NAPR. O PREDPOVEDI POČASIA 
A STAVE BICYKLA
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V spolupráci 
s e-shopom www.origos.sk 

vám prinášame súťaž o jedinečnú 
mestskú elektrickú skladačku S-BIKES F50e 

vo farbe podľa vlastného výberu. Stačí, ak správne 
odpoviete na súťažné otázky a zaradíme vás do žrebovania. 

Súťaž prebieha od 15. 5. 2019 do 15. 7. 2019.
 

SÚŤAŽ

Vyhrajte 
      bicykel

Skladací 
elektrobicykel 
S-BIKES F50e

Súťažte na 
www.touchit.sk/sbikes



T E S T

ONDREJ MACKO

Téma

6 elektrobicyklov 
v našom teste
Predchádzajúci článok o vývoji elek-
trobicyklov urobil dobrý úvod a teraz je 
ten správny čas predstaviť konkrétne 
zariadenia, ktoré sme testovali. 

lektrobicykle sme vy-
berali tak, aby tu bolo 
zastúpenie všetkého 

– od typicky cestných bicyklov až 
po skutočných tigrov určených 
do najnáročnejšieho terénu. 
V teste máme aj rôzne dizajnové 
štýly a doslova technologické vy-
chytávky. Nezabudli sme ani na 
to, že elektrobicykle už predávajú 
aj telekomunikační operátori. 

ANTIK E-BICYKEL TOP

ANTIK e-Bicykel TOP
Spoločnosť ANTIK pripravila zaují-
mavý elektrobicykel SmartCity TOP. 
Je mimoriadne kompaktný, poho-
dlne sa zmestí aj do malého výťahu 
a je určený predovšetkým do mesta. 
Pri pedálovaní vám pomáha pre-
konávať dlhšie trasy a kopce. Kon-
štrukciu tvorí hliníkový rám, bicykel 
váži len 16,5 kg. Ocenili sme LED 
osvetlenie vpredu aj vzadu, hydrau-
lické brzdy Tektro a prehadzovačku 
SHIMANO NEXUS. Prehadzuje sa len 
otáčaním ľavej rukoväte. Vyskúšali 
sme aj predné odpruženie, ktoré 
dokáže eliminovať napr. chodník 
s narušeným asfaltom. Veľmi jed-
noducho sa manuálne nastavuje aj 
výška sedadla, ktoré je pohodlné aj 
na dlhšie túry.

Výkon motora je 240 W, umiest-
nený je v náboji predného kolesa. 

Nezabudnite, že zapínací prepínač 
je v spodnej časti, tu je aj napá-
jací adaptér. Umožňuje 3 stupne 
asistencie, prípadne ho môžete 
celkom vypnúť. Motor funguje tak, 
že musíte chvíľu ťahať, aby zabral 
a po skončení pedálovania vás 
ešte chvíľu potiahne. Ocenili sme 
účinné brzdy a aj šikovnosť pri 
manévrovaní v mestskej doprave. 
Je to typický bicykel do prepl-
nených miest. Tu si užijete to, že 
s bicyklom nikde nečakáte. 

Bicykel má nosnosť 120 kg 
a vpredu i vzadu má aj blatník. My 
sme s ním prešli na jedno nabitie 
na prevažne najvyšší stupeň 
asistencie asi 40 km, táto hodnota 
však závisí od spôsobu použí-
vania a terénu. Kapacitu batérie 
vidíte na displeji, tu je aj stupeň 

C E N A 1 6 2 9  E U R

nastavenej asistencie a aktuálna 
rýchlosť. Nájdete tu aj údaj o prej-
denej vzdialenosti, je tu odometer 
a údaj o čase strávenom na bicyk-
li. Batéria 208 Wh (5,6 Ah, 36 V) sa 
dá vybrať z rámu, treba sa to ale 
naučiť. Doba nabíjania batérie je 
do 5 hodín. Vybrať si môžete farbu 
bicykla žltú alebo sivú. 

Bicykel má prepojenie Bluetooth 
a môžete ho spárovať napr. so 
smartfónom a potom prehrávať 
hudbu. Tú počas jazdy celkom 
počuť a ak chcete, môžete budiť 
pozornosť pri bicyklovaní. 

Ak si ho kúpite od ANTIK-u, máte 
k nemu plnú záruku na 2 roky a ser-
vis tohto bicykla je na Slovensku. 
Ako presne vyzerá tento bicykel, 
môžete vidieť aj v našom videu. 
ZAPOŽIČAL: ANTIK

DISPLEJ JE PEVNE INTEGRO-
VANÝ V RIADIDLÁCH

PREHADZOVAČKA SHIMANO 
NEXUS
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DVOJITÝ ZOSILNENÝ RÁM PRE 
VÄČŠIU OCHRANU BATÉRIE

HAIBIKE SDURO FULLSEVEN LT4.0

BESU TRB 1

BESV TRB1
Toto je ebajk, ktorý naozaj ukazuje, 
kam ide vývoj . Má totiž batériu so 
špičkovou kapacitou 756 Wh
(36 V, 21 Ah) a jeho dojazd odha-
dujeme na viac ako 150 km. 

Priestor pre batériu je chrá-
nený kľúčom a tento sa štýlovo 
používa aj na zapnutie pohonu. 
Bicykel má dvojrúrkový rám, ktorý 
poskytuje vynikajúcu ochranu pre 
batériu a umožní vynikajúci výkon 
pri jazde. Elektrický motor je od 
nemeckej značky Brose, ktorá sa 
dlhodobo venuje vývoju motorov 
pre elektromobily. V prípade ebaj-
ku TRB1 je použitý najtichší motor 
na trhu a má vynikajúci pomer 
výkonu a hmotnosti. 

Predná odpružená vidlica 
RockShox Yari má zdvih 140 mm 
a v horskom teréne vám prinesie 
veľa zábavy. Hmotnosť bicykla je 
26,5 kg, prevodovka je Shimano 
s 11 stupňami. Rovnako je tu 
teleskopická sedlovka. Z pohľadu 
technologickej výbavy tomuto 
bicyklu nič nechýba. 

K bicyklu je aj aplikácia BESV 
Sport, ktorá umožňuje skontro-

lovať stav bicykla. Prepojenie je 
pomocou Bluetooth. Pomocou 
nej zistíte, akú máte k dispozícii 
kapacitu batérie, aký je dojazd pri 
nastavenom stupni asistencie, ale 
aj aké bude počasie pri vašej trase 
a je tu aj off-line mapa. Aplikácia 
sa tiež hodí na samodiagnostiku 
bicykla a má aj fitnes funkcie. Na 
to potrebujete prepojený snímač 
tepu srdca a následne zistíte, 
koľko ste spálili kalórií. Zároveň 
umožňuje aj záznam trasy, ktorý si 
môžete neskôr prezrieť a analy-
zovať. K dispozícii je aj Bluetooth 
modul pre batériu, ktorý umožňuje 
cez aplikáciu BESV Sport diaľkovo 
monitorovať jej nabíjanie.

Samotný bicykel môže byť vo 
farbe žltej, matnej čiernej a modrej. 
Žltá mu naozaj pristane, a to 
v kombinácii s čiernymi doplnkami. 

Celkovo BESV TRB1 vyniká hlav-
ne svojou batériou, čím preska-
kuje konkurenciu tak o rok. Vďaka 
tomu si môžete vychutnať dlhé 
a náročné trasy bez obavy, že vám 
dôjde energia a pritom nemusíte 
so sebou nosiť druhú batériu.
ZAPOŽIČAL: WWW.ORIGOS.SK

C E N A 3 2 9 9  €

Haibike SDURO FullSeven 
LT 4.0 2019
Toto je obratný, rýchly a komfort-
ný elektrobicykel určený hlavne 
do extra náročného horského 
terénu. Tak sú uspôsobené aj jeho 
jazdné vlastnosti. Páči sa nám 
jeho agresívny dizajn, pri testo-
vaní sme si všimli, že ľudia sa za 
ním otáčajú. Na asfaltovej ceste 
je cítiť väčší odpor kolies, keďže 
sú určené na terén.

Spoločnosť Haibike v tomto 
roku poriadne pridala na vývoji 
prémiových ebajkov a vidieť to aj 
na tomto modeli. Rám je z hliníka, 
motor Yamaha PW-SE s výko-
nom 250 W, batéria Yamaha 500 
Wh, LCD displej Yamaha s uhlo-

priečkou 1,7 palca LCD. K bicyklu 
dostávate 4 A nabíjačku.

Predná vidlica je SR Suntour so 
zdvihom 150 mm a možnosťou 
nastavenia sily. Zadný tlmič je 
SR Suntour Duair LO-R8. Toto je 
bicykel, ktorý má prehadzovačku 
aj vpredu a celkovo máte na výber 
až z 20 možností. Prehadzovačka 
je Shimano Deore M6000. Ihneď 
si všimnete mohutné hydraulické 
brzdy. Sedlovka je teleskopická, dá 
sa ovládať na riadidlách. Celková 
hmotnosť tohto bicykla je 22,7 kg 
a vybrať si môžete zo zelenej, čier-
nej a šedej farby.
ZAPOŽIČAL: WWW.EBAJK.SK

RIADIDLÁ A ZAPÍNANIE BESV 
TRB1

ŠPECIALITOU 
JE PREDNÁ 
PREHADZOVAČKA

TIP
Techno-
logická 
výbava

C E N A 3 2 9 9  A Ž  4 9 9 0  €  P O D Ľ A  V Ý B A V Y 
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HAIBIKE SDURO 
Trekking 7.0
Toto je bicykel primárne určený do 
mesta, ale – ako sme si vyskúšali 
– určite sa nezľakne ani návštevy 
horského terénu. SDURO Trekking 
7.0 je podľa nás najuniverzálnejší 
bicykel z celého testu a osobne 
sme ho používali najradšej. Má 
totiž všetko, presne podľa hesla do 
voza aj do koča. Nájdete tu výkon-
ný motor Bosch Performance CX 
s maximálnym točivým momen-
tom 75 Nm a ten vás dostane aj 
cez to najväčšie stúpanie. Prevody 
sú v tomto prípady riešené inak 
ako u modelu XDURO NDURO 6.0, 
viac s orientáciou na cesty.

K tomu batéria Bosch s výko-
nom 500 Wh a rovnako odní-
mateľný displej od Bosch. Na 
cesty sa hodí integrované predné 
svetlo (50 lux), tiež je tu zadné 
svetlo, systém prepínania asis-
tenčných stupňov je oddelený 
od displeja. Pohodlie na ceste 
zaisťujú extra široké pneumatiky 
Super Moto X od firmy Schwalbe. 
Okrem oboch blatníkov prevádz-
ke v meste pomáha aj zvonček, 
podstavec a nosič na tašku aj 
s pružinovým držaním. Nič ne-
musíte dokupovať.
ZAPOŽIČAL: HAIBIKE

C E N A 3 2 9 9  €

Liberty eTRAFFIC 26 7SP
Aj telekomunikační operátori rea-
gujú na obrovský záujem o elek-
trobicykle a my sme si tak do testu 
zapožičali model Liberty eTRAFFIC 
26 7SP, ktorý ponúka Telekom. 
Cez operátora sa vám oplatí kúpiť, 
pokiaľ tu máte vyšší paušál. 

Samotný bicykel skladá slo-
venská fi rma liberty.sk. eTRAFFIC 
26 7SP je už podľa názvu jasným 
riešením do mesta a dizajn je skôr 
klasický, v čiernej farbe. V tomto 
prípade by sme si ho do strmých 
kopcov nezobrali. Nemá na to mi-
nimálne pneumatiky. Tie sú tenšie 
a oceníte ich na asfaltovej ceste, 
keďže kladú malý odpor. Jeho 
dojazd bol v našom prípade
58 km, výrobca použil Li-Ion 
batériu 375 Wh (10,4 Ah). Tá je 
umiestnená vzadu pod nosičom 
na tašky (bez pružinového dr-
žiaka). V tejto časti je aj zapína-
cie tlačidlo a nabíjací adaptér. 
Motor v náboji predného kolesa 
je BAFANG 250W 36V, kolesá sú 
až 26-palcové. Hmotnosť bicykla 
je 21 kg, pri prevádzke využijete 
7 prevodov, 3 asistenčné stupne 
a podstavec. Výhradu máme k sil-
nému svetlu z informačných diód 
na paneli – v noci oslňujú. 
ZAPOŽIČAL: TELEKOM

C E N A 5 9 9 9  €

Haibike XDURO NDURO 6.0
Toto je typický elektrobicykel do hôr 
a vyhotovený je v modernom dizaj-
ne v čiernej farbe a s geometriou 
prispôsobenou štýlu Enduro. Je to 
horský bicykel z úplne najnovšieho 
radu od fi rmy Haibike. Základom 
silného výkonu je kompletná tech-
nológia od fi rmy Bosch. Konkrétne 
je to motor Bosch Performance 
CX s točivým momentom až 75 
Nm a potvrdzujeme, že s ním sa 
poľahky dostanete aj do poriadne 
strmých kopcov.

Na tomto bicykli si ďalej užijete 
obrovský zdvih prednej vidlice až 
180 mm s nastavením tuhosti 

INTEGROVANÉ LED SVETLO SA 
VEČER HODÍ 

VÝKONNÉ KOTÚČOVÉ BRZDY SÚ 
PODSTATNÉ DO TERÉNU

ZAPÍNANIE 
BICYKLA JE 
CELKOM VZADU 
PRI BATÉRII

TIP
ideálne 
riešenie 

do mesta

a 12 prevodov na zadnom kolese. 
Je tu aj výrazný zadný tlmič. Reťaz 
sa vedie cez pomocné koliesko. 
Výhodou sú silné kotúčové brzdy 
a 27,5-palcové kolesá s plášťami 
do terénu. Materiál rámu je hliník, 
batéria Bosch PowerTube 500 Wh 
je integrovaná v ráme. Pohodl-
ná sedlovka je teleskopická so 
zdvihom 31,6 mm a ovládaním 
na riadidlách. Skôr minimalistický 
displej je integrovaný s prepínaním 
asistenčných stupňov. K bicyklu 
dostávate 4 A rýchlu nabíjačku 
Bosch.
ZAPOŽIČAL: HAIBIKE

C E N A

P R E  N A J V Y Š Š Í 
P A U Š Á L  A N O  X X L 
J E  T O  C E Z  W E B 
1 2 9  €  J E D N O R A Z O -
V O  +  9  €  M E S A Č N E . 
P L N Á  C E N A  B I C Y K -
L A  J E  1 0 9 9  €

HAIBIKE SDURO TREKKING 7.0

HAIBIKE XDURO NDURU

LIBERTY ETRAFFIC
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Silný. Pevný. Spoľahlivý.

Elektrický bicykel BESV TRB1 AM
sa hrdo vyznačuje špičkovou kapacitou 
batérie 756 Wh. Pokročilý dvojrúrkový rám 
poskytuje nielen vynikajúcu ochranu batérie, 
ale zároveň dáva bicyklu vynikajúcu jazdnú výkonnosť. 
Vysokokvalitný elektromotor od firmy Brose poskytuje 
robustný výkon so spoľahlivou nemeckou kvalitou. Bezplatná 
aplikácia BESV Sport vám pomôže skontrolovať stav bicykla
 a posúdiť výkonnosť vášho zariadenia pre dokonalý zážitok z jazdy.

E-bicykel, ktorý jazdí tak brutálne, ako vyzerá  
Rám   Hliník
Prehadzovačka  Shimano Deore XT 11S 
Predná vidlica  RockShox RVL RC 140mm
Zadné odpruženie RockShox Monarch RS-MNR-RT-D2
Brzdy   Magura MT4 203mm, kotúčové
Motor   Brose Drive S Mid Motor
Krútiaci moment  90 Nm, 250W
Batéria   36V, 21Ah, 756Wh
Bluetooth  4.0, aplikácia BESV ( iOS / Android ) www.origos.sk
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Jar a e-mobilita
v harmónii
Stále krajšie počasie láka vysadnúť 
z áut, ale aj hromadnej dopravy. Rieše-
nie je vo vlastnej ekologickej doprave. 
Takto pomáhame sebe zlepšiť kondíciu 
a zdravie a sčasti odľahčujeme už 
beztak prehustenú dopravu v mestách 
a obciach.

erte, že na doprave 
to cítiť! A nadýchnuť 
sa čerstvého vzduchu 

je tiež fajn, však? Aktuálnym 
trendom je E-mobilita, ktorá 
sa týka množstva zariadení, 
vrátane elektromobilov. My sa 
v tomto článku zameriame na tie 
zariadenia, ktoré môže vlastniť 
a využívať takmer každý z nás. 
Sú to zväčša jednostopé doprav-
né prostriedky, ktoré sú relatívne 
dostupné a šikovné. Moderná 
doba prináša stále viac takýchto 
zariadení a je iba na vás, ktoré 
bude najviac vyhovovať vašim 
podmienkam a potrebám.

Elektrobicykle
Nepochybným základom sú elektrobicyk-
le, ktorých je na trhu obrovské množstvo. 
V ponuke sú šikovné mini elektrobicykle 
do mesta (aj skladacie), cestné/športové/
horské bicykle a chýbať nesmú ani obľúbené 
zjazdové modely. Samozrejmosťou sú rôzne 
vyhotovenia pre dámy aj pánov a výkonnejšie 
alebo slabšie modely. Elektrobicykel pomáha 
dostať sa ľahšie do hôr, ľudom v meste uľahčí 
pohyb tým, že sa neunavia a nespotia, čo 
je počas pracovného dňa dôležité. Starším 
ľuďom to umožní opäť „osedlať“ bicykel 
a vyraziť na cesty, na ktoré by s klasickým 
bicyklom mohli zabudnúť. 
Test elektrobicyklov do terénu, ale aj do 
mesta nájdete v tomto vydaní, rovnako sa 
podrobne venujeme aj trendom ich vývoja.

MODERNÉ 
ELEKTRO-
DOPRAVNÉ 
PROSTRIEDKY 
SÚ IDEÁLNE 
DO MESTA

PODSTATNÉ 
VLASTNOSTI VIDÍTE 
NA DISPLEJI

Elektrokolobežky
Druhým najviac preferovaným e-dopravným pro-
striedkom sú elektrokolobežky, ktoré máme aj my 
veľmi radi – sú šikovné, ľahko ovládateľné a ce-
novo dostupné. Testovali sme už viacero modelov 
a stále nás táto kategória veľmi baví. Kolobežka je 
ideálna do mesta v spojení s hromadnou dopra-
vou. Kratšie trasy, okolo 3 až 4 kilometrov, s ňou 
prejdete dva až trikrát rýchlejšie ako pešo, pričom 
ste stále na čerstvom vzduchu. Potrebujete ísť 
ďalej? Kolobežku zložíte, zoberiete do rúk a po-
kračujete hromadnou dopravou. Veľmi efektívne 
riešenie, ktoré sa nám osvedčilo. Väčšina kolo-
bežiek má max. 10 kg, čo je prijateľná hmotnosť 
na prenášanie v ruke. Výhodou je aj to, že ak sa 
vám vybije batéria pred príchodom domov alebo 
do práce, tak môžete pokračovať svojpomocne – 
odrážaním. Bude to namáhavejšie, ale ide to. 
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ANTIK SmartCity L
Tento mesiac sme dlhodobo testovali elek-
trickú kolobežku SmartCity L od spoločnosti 
ANTIK. Tá je vyhotovená z hliníka, má predné 
LED svetlo a zadné brzdové svetlo. Z hľadiska 
rýchlosti prepínate medzi troma stupňami, 
garantujeme vám, že budete na 99 % používať 
najvyšší stupeň. Práve vtedy jazda na tejto 
kolobežke dostáva ten správny švung a užívate 
si ju. A to aj v miernom daždi. Nastavenie 
rýchlostného stupňa volíte na podsvietenom 
displeji, rýchlosť určujete pomocou páčky pri 
pravej ruke. 
Brzdiť sa dá aj elektronicky, a to páčkou pri ľavej 
ruke. Efektívnejší spôsob brzdenia je pomocou 
mechanického princípu, keď stúpite na ohybnú 
časť podstavy nad zadným kolesom. V oboch 
prípadoch sa rozsvieti zadné brzdové svetlo.
Výkon použitého motora je 250 W, maximálna 
teoretická rýchlosť, do ktorej motor pomáha je 
25 km/h. To sme však pri testoch s dospelým 
človekom nedosiahli. Na dostatočne dlhej ide-
álne rovnej trati bez kamienkov a za bezvetria 
sme dosiahli maximálnu rýchlosť 21 km/h. 
Kamienky budete pri tejto kolobežke cítiť, 
rovnako je to aj s nerovnosťami na chodníku. 
Kolieska použitého rozmeru sú skôr určené na 
asfalt ako na kocky.
Maximálna nosnosť tejto kolobežky je 120 kg 
a hmotnosť 12 kg. Na prenášanie sa dá zložiť 
a my sme ju takto nosili napr. aj vo vlaku. Ideál-
ne sa zmestí na hornú poličku pre batožiny. 
Špecialitou je možnosť prepojenia kolobežky so 
smartfónom cez bluetooth pripojenie. Násled-

ne je možné prehrávať hudbu, my sme takto 
aj telefonovali počas jazdy. V skutočnosti tak 
máte hands-free súpravu na kolobežke. 
Ako sa na tejto kolobežke jazdí? Veľmi príjem-
ne, my sme skúšali dopravu na bratislavských 
uliciach, ale zobrali sme ju aj po Slovensku. Aby 
ste sa pohli, treba sa odraziť a od malej rých-
losti vám začne zaberať motor. Na rozdiel od 
elektrobicykla, kde sa využíva princíp asistencie 
a vy neustále pedálujete, na elekrokolobežke 
sa len veziete. Celý pohyb zabezpečuje motor 
a jeho batéria – tá je mimochodom od firmy LG 
a nie je vyberateľná. 
Dojazd je zaujímavá otázka. Na displeji máte 
zobrazené viaceré údaje ako je rýchlosť, ale aj 
kapacita batérie. Tá po pridaní rýchlosti veľmi 
rýchlo klesne ale potom sa drží na ustálenej 
hodnote a po zastavení sa vráti na skutoč-
nú hodnotu. My sme na jednu batériu prešli 
celkovú vzdialenosť okolo 6 km – to však ako 
jednotlivé segmenty, a na najvyššom stup-
ni podpory. Dá sa ísť aj ďalej, ale už budete 
kolobežke musieť pomáhať nohou. Nabíjanie 
celkom prázdnej batérie trvá 3 hodiny a 20 
minút. Pri nabíjaní svieti kontrolka napájacieho 
zdroja s výstupom 4 A. Nabíjací konektor je 
celkom v spodnej časti, treba sa zohnúť. 
Šikovný je podstavec pre túto kolobežku, ľahko 
ju tak odložíte. Existujú tri farebné verzie – 
okrem modrej je to aj červená a sivá. Skladanie 
je rýchle, na rozkladanie si treba zvyknúť. A ak 
používate túto kolobežku pravidelne, treba ju 
len občas umyť. To je vlastne celá údržba.   

Ďalšie e-dopravné 
prostriedky
Ďalším zariadením v tomto seg-
mente je stále obľúbenejší elek-
trický skateboard, ktorý je určený 
skôr pre mladšiu generáciu, ale 
do mesta je perfektný. Samo-
zrejme, na toto už treba trošku 
viac skúseností, aby ste predišli 
úrazom. Moderné elektro ska-
teboardy sú totiž veľmi výkonné 
a dosahujú rýchlosť až 40 km/h, 
čo nie je málo. Ak ste šikovní, tak 
počas špičky v meste predbehnete 
všetky autá, no bezpečnosť musí 
byť vždy prvoradá. Aj takéto zaria-
denia prešli našimi rukami alebo 
skôr nohami a verte, že v krásnom 
počasí taký skateboard oceníte 
viac ako klimatizované auto, v kto-
rom sedíte hodinu v zápche. 

KOLOBEŽKA ANTIK SMARTCITY 
L JE IDEÁLNOU ALTERNATÍVOU 
BICYKLA DO MESTA. MÔŽETE JU 
ĽAHKO KOMBINOVAŤ S HROMAD-
NOU DOPRAVOU, JE LACNEJŠIA 
A RÝCHLEJŠIE SA NABÍJA. 
TREBA VŠAK POČÍTAŤ S NIŽŠOU 
RÝCHLOSŤOU, ALE MÔŽETE S ŇOU 
JAZDIŤ AJ PO CHODNÍKOCH.

KVALITNÁ OCHRANNÁ PRILBA 
JE ZA KAŽDÝCH OKOLNOSTÍ 
NUTNOSŤOU, NA TO NETREBA 
ZABÚDAŤ. DOSTATOČNÉ SKÚSE-
NOSTI NEZNAMENAJÚ, ŽE 
PRILBU NEPOTREBUJETE!

ANTIK SMARTCITY L SA DÁ PO-
HODLNE SKLOPIŤ A PRENIESŤ

Špecifické e-dopravné prostried-
ky môžeme zakončiť rôznymi 
hoveboardmi, ktoré môžu byť 
dvojkolesové, jednokolesové, 
cestné a dokonca aj terénne. Toto 
je z pohľadu skúseností ešte vyšší 
level ako skateboard. Tu treba byť 
veľmi opatrí, ale keď sa s takýmto 
zariadením naučíte jazdiť, tak sa 
dostanete v rámci mesta všade 
a rýchlo. Tieto zariadenia sú rela-
tívne skladné a v dnešnej dobe už 
také výkonné, že sa vyrovnávajú 
bicyklom a pod. Jednokolesové 
terénne elektro hoveboardy sme 
veľakrát obdivovali kvôli ich rých-
losti, prejazdnosti a skladnosti. 
Skutočne výborné stroje, ale pre 
začiatočníkov sú nebezpečné. 

Na čo netreba zabúdať?  
Na akomkoľvek z vyššie uvede-
ných zariadení, resp. dopravných 
prostriedkov musí byť prvoradá 
bezpečnosť – vaša, ale aj všetkých 
okolo vás. Ak na niečom neviem 
dobre jazdiť, tak trénujem na uzav-
retých plochách. Ak je nejaká trasa 
nebezpečná, tak neriskujem a prej-
dem ju pešo. Takto sa dá pokračo-
vať ešte dlho, ale výsledkom musí 
byť iba jedna vec – vždy dbajme 
na bezpečnosť, zdravie je predsa 
prvoradé. Na 99 % z uvedených 
zariadení treba používať kvalitnú 
ochrannú prilbu, to je nutný základ. 
Ak ste úplní začiatočníci, tak vyu-
žite aj iné ochranné doplnky, ktoré 
chránia chrbát a končatiny pred 
úrazmi. Stačí iba tak málo, aby ste 
boli vo väčšom bezpečí, pričom si 
aj samotnú jazdu viac užijete. 
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Aplikácie 
pre 
cyklistov
PETER HUPKA

NIE

Téma

Vonku sa začína príjemne otepľovať a aj dni sú už 
dlhé. V prírode sa všetko prebúdza, takže je úplne 
prirodzené, že príjemné jarné počasie chceme 
využiť naplno. Športovanie v prírode je najlepším 
spôsobom ako sa po zime rozhýbať. 

nadarmo sa hovorí, v zdravom tele, zdravý duch. 
Pokiaľ radi jazdíte na bicykli vždy, keď je to možné, 
prečítajte si náš výber užitočných aplikácií. Pokiaľ 

vás nejaká aplikácia aj zaujala, určite ju vyskúšajte. S naším 
výberom budete mať pod kontrolou takmer všetko, čo je späté 
s cyklistikou. Pre všetkých cyklistov prinášame výber siedmich 
pomocníkov do vrecka, ktorí pomôžu naplánovať a zazname-
nať každý cyklovýlet jednoducho, priamo zo smartfónu.

Endomondo - Trénujte 
s prehľadom 
Endomondo sa od klasických 
aplikácií pre cyklistov odlišuje, 
aj keď to na prvý pohľad tak ne-
vyzerá. Hlavným cieľom totiž nie 
je len obyčajné zaznamenávanie 
aktivít. Aplikácia je navrhnutá 
ako osobný tréner, ktorý má 
v prvom rade motivovať, aby ste 
napredovali. Medzi zaujímavé 
funkcie patrí napríklad zvukové 
povzbudzovanie a informovanie. 
Navyše nie je zameraná výhradne 
len na cyklistiku a beh. Aplikácia 
totiž dokáže zozbierať aj štatis-
tiky o ďalších, približne 40 iných 
športoch. Premium verzia umož-
ní odomknúť tréningové plány, 
poskytuje podrobnejší prehľad 
o tréningu a informuje, koľko 
času používateľ trávi v jednotli-
vých zónach tepovej frekvencie. 

SHMUapp - Počasie vás 
už neprekvapí 
Aplikáciu na predpoveď počasia, 
SHMUapp sme zaradili do nášho 
výberu z jednoduchého dôvodu. 
Niekoľkokrát počas rokov používa-
nia sa nám osvedčila pri plánovaní 
výjazdov na bicykli. Klasická pred-
poveď počasia niekedy dokáže 
pokaziť plány na výlety už len 
nepriaznivými prognózami. Pokiaľ 
sme k nej pripočítali zamračenú 
oblohu, tak z výletu na bicykli 
nebolo razom nič. SHMUapp 
samozrejme obsahuje komplex-
nú grafi ckú predpoveď počasia, 
model Aladin či textovú predpo-
veď. Najviac na nej oceňujeme 
radarové informácie dažďových 
a snehových zrážok s výstrahami. 
Pomocou prehľadne spracované-
ho grafi ckého zobrazenia aktuál-
nej zrážkovej aktivity sa dá aj na 

základe spätnej animácie vývoja 
počasia určiť, či bude nakoniec vo 
vašej lokalite pršať. Možno sa aj 
vám stalo, že naokolo to vyze-
ralo na poriadnu prietrž, pričom 
nakoniec na zem nepadla ani 
kvapka. Presne touto aplikáciou 
viete takýmto “omylom” predchá-
dzať a nerušene si užívať pobyt na 
čerstvom vzduchu.

Každý Premium používateľ získa 
prostredie bez reklám a možnosť 
personalizácie a podporu audio 
trénera. Významnou je možnosť 
spárovania externých snímačov, 
ktoré ľahko prepojíte so smartfó-
nom pomocou Bluetooth. Je tak 
možné veľmi presne monitorovať 
aj rýchlosť a kadenciu pri každej 
jazde na bicykli.

155.sk – Jazdite s isto-
tou a bezpečne
Ostrieľaní cyklisti by vedeli dlho 
rozprávať, koľkokrát a na akých 
rôznych miestach spadli z bicyk-
la. Niekedy mali šťastie a nič sa 
im nestalo, inokedy si to od-
niesla kľúčna kosť alebo nejaké 
povrchové zranenie. Aplikácia 
zjednodušuje kontakt s tiesňo-
vou linkou 155 a okrem iného 
dokáže lokalizovať miesto, kde sa 
volajúci nachádza. Je to užitočná 
funkcia, nakoľko volajúci môže byť 
v strese a čiastočne aj dezorien-
tovaný alebo jednoducho nebude 
vedieť presne určiť svoju lokalitu. 
Aplikácia je bezplatná, funguje na 
celom území SR. Zavolať na ties-
ňovú linku môžete 4-sekundovým 
stlačením veľkej červenej ikony so 
slúchadlom. Netreba teda zadávať 
žiadne telefónne číslo. Výhodou 
je, že do aplikácie si môžete zadať 
informácie o vašom zdravotnom 

stave. Všetky tieto informácie sa 
okamžite zobrazia aj operátorom 
na tiesňovej linke, čo môže zjed-
nodušiť celý proces komunikácie. 
A pokiaľ aplikácii povolíte prístup 
k GPS, operátorom sa zobrazí aj 
vaša aktuálna lokalita. Aplikácia 
155.sk obsahuje aj praktické 
informácie o prvej pomoci, rýchly 
kontakt na Horskú záchrannú 
službu, zoznam nemocníc a ďalšie 
čísla na tiesňové linky. Funguje aj 
bez internetového pripojenia. 
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Strava - Spoločne na 
bicykli 
Strava? Nie, nie je to jedlo. Svojou 
podstatou je to sociálna sieť, do 
ktorej si ukladáte svoje aktivity. 
Tie môžete následne zdieľať so 
svojimi priateľmi. Funkciami a vý-
bavou je to klasický sporttracker, 
teda záznamník, do ktorého sa 
ukladajú športové aktivity. Rov-
nako je možné aplikáciu využívať 
aj ako úložisko aktivít z aplikácií 
tretích strán. Strava je jednou 
z najpopulárnejších GPS aplikácií 
zameraných na cykloturistiku. Po-
núka množstvo praktických funkcií 
zaznamenávajúcich výjazdy, ktoré 
sa nahrávajú do osobného Strava 
profi lu. Strava už počas jazdy sle-
duje a zobrazuje všetky potrebné 
štatistiky, vrátane rýchlosti, času, 
vzdialenosti a trasy. Po ukončení 
cyklotúry prepočítava aj ďalšie 

vypadni.sk – Výlety na 
Slovensku pod palcom
Vypadni.sk je najlepší mobilný 
spoločník, ak plánujete dovolen-
kovať spoznávaním Slovenska, 
napríklad aj zo sedla svojho 
bicykla. V ponuke je databáza 
zaujímavých miest, ktoré sú 
rozdelené do viacerých kategórií 
– ubytovanie, pamiatky, jaskyne, 
príroda, hrady, múzeá, kostoly, 
parky atď. Aplikácia z dlhodobé-
ho hľadiska patrí k najkomplex-
nejším turistickým projektom. 
Okrem bohatej ponuky aplikácia 
ponúka aj šikovnú funkciu Okolo 
mňa. Tá zobrazuje všetky zau-
jímavé objekty v okolí, ktoré si 
v prípade potreby môžete nechať 
zobraziť aj na mape. Každý zara-
dený objekt v aplikácii obsahuje 
podrobné informácie. Jednodu-
cho tak môžete získať aj GPS sú-

ProBikeGarage – Servis 
bicykla detailne 
Táto aplikácia je šikovným denní-
kom opráv a údržby bicyklov, ktorý 
je možné prepojiť so službou Stra-
va. Poskytuje používateľom výzvy 
na údržbu bicykla v rôznych inter-
valoch a analyzuje, ako dlho boli 
jednotlivé komponenty používané 
alebo aj predvída, kedy by bolo 
vhodné daný komponent vymeniť. 
Po zaregistrovaní komponentu je 
ho možné pridať na jeden alebo 
viac bicyklov a jeho opotrebovanie 
bude udávané výlučne na základe 
reálnych výjazdov. Vzdialenosť 
a čas jazdy budú aktualizova-
né podľa celkového počtu jázd. 
Aplikácia zabezpečuje cyklistom 
ničím nerušené jazdenie, kedy si 
nemusia pamätať presné servisné 
intervaly a venujú sa svojmu 
hobby. ProBikeGarage je praktická 
hlavne pre málo používané a špe-
ciálne komponenty, kedy môže 

cyklista ľahko stratiť prehľad o ich 
reálnom používaní a opotrebova-
ní. Ide predovšetkým o sezónne 
pneumatiky, stredové zloženia 
alebo ďalšie komponenty, ktoré sa 
využívajú iba počas tréningov, pre-
tekov a rôznych ročných období. 
Do aplikácie je možné sa prihlásiť 
aj pomocou existujúceho Strava 
účtu, kedy budú automaticky syn-
chronizované všetky registrované 
bicykle a jazdy.

aspekty, a to napríklad prevýšenie 
či spálené kalórie. Ako bonus tiež 
informuje, či používateľ prekonal 
rekord v niektorom z mnohých 
segmentov alebo predbehol svoj-
ho kamaráta na obľúbenej trase. 
Zabávajte sa so Stravou a špor-
tujte s priateľmi celkom novým 
spôsobom.

Locus Map – Vyberte sa 
správnym smerom
Pokiaľ milujete hory a radi 
jazdíte na bicykli, tak Locus 
Map je tu pre vás. Pri Locus Map 
nepotrebujete veľké množstvo 
ďalších aplikácií. Multifunkčná 
outdoorová navigačná aplikácia 
ponúka všetko na jednom mies-
te. Ukáže polohu na online alebo 
offline mape, podľa vášho výberu 
a zaznamenáva trasy výletov 
a tréningov. Dokáže navigovať 
do cieľa alebo pozdĺž určenej 
trasy a pomôže vyhľadávať 
adresy a prírodné zaujímavosti. 
Bonusom tejto aplikácie je široký 
výber offline a online máp, ktoré 
zahŕňajú aj Slovensko. Väčšinu 
online máp si môžete stiahnuť aj 
pre offline použitie. Locus Map 
si môžete prispôsobiť presne 
podľa vašich potrieb. Všetko je 
možné nastaviť tak, aby vám 
plne vyhovoval. Pokiaľ by ste 

chceli, aby Locus vedel ešte 
viac a fungoval bez obmedzení, 
napríklad ako športtracker a cyk-
lopočítač s podporou externých 
senzorov, je potrebné použiť 
verziu Pro. Tak získate najvy-
spelejšiu outdoorovú navigačnú 
aplikáciu na trhu. Oceňujeme 
detailné mapové podklady celého 
sveta s možnosťou podrobného 
naplánovania trasy, aby ste si 
užili výlet alebo jazdu v každom 
aj neznámom prostredí.

radnice, ktoré sa po zvolení akcie 
Naviguj, automaticky importujú 
do aplikácií tretích strán, ako je 
Sygic alebo Google Mapy. Apli-
kácia taktiež informuje o tom, či 
je vybraný objekt (napr. kaštieľ) 
prístupný verejnosti. Kontaktné 
údaje sú samozrejmosťou.
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18. mája bude 3. 
slovenský ebajk zraz!
Už tretíkrát sa fanúšikovia elektrobicyklov stretnú na tradič-
nom mieste – v Amfi teátri v bratislavskej Rači, aby tu oslávili 
všetkých ebajkerov a ich koníček. V sobotu od 10.00 budú 
pre vás pripravené organizované výjazdy po ľahších či ťaž-
ších terénoch, novinky zo sveta elektrobicyklov či doplnkov. 
Zarezervujte si termín 18. 5. 2019 vo svojom kalendári.

bajkerov je čoraz viac 
a radi zdieľajú svoje zá-
žitky, skúsenosti, vedo-

mosti i zručnosti. Moderátorom 
celého podujatia bude aj tento 
rok ambasádor Dodo Dúbravský, 
redaktor z TA3 a motoristický 
novinár.

Registrácia
Navštíviť ebajk mestečko v areáli 
Amfi teátra Rača bude môcť každý. 
Avšak iba ten, kto sa zaregistruje, 
bude môcť testovať a jazdiť na 
organizovaných výjazdoch po 
zaujímavých trailoch, obedovať či 
občerstviť sa. 

Stánky/Stany výrobcov
Ebajk mestečko tvorí každý rok 
čoraz viac „vystavovateľov“. Ich 
cieľom je predstaviť novinky, ale aj 
diskutovať o témach súvisiacich 
s elektrobicyklami. Ani tento rok 
neminie Amfi teáter vystavovateľ-
ské auto z nemeckého Haibike, 
svoje stany bude mať Ghost, Rock 
Machine a ebajk® – Svet elek-
trobicyklov budú zastupovať aj 
značky Moustache či Apache. 

Stánky komponentov a doplnkov
Z komponentov či doplnkov nebude 
chýbať značka Shimano, ktoré je 
partnerom ebajku v rámci Servisného 

centra, ďalej ABUS s kvalitnými prilba-
mi a zámkami, či populárne prívesné 
vozíky SAMM ťahané bicyklami.

Požičiavanie a testovanie 
ebajkov
Jedným z hlavných motívov ebajk 
zrazu je testovanie elektrobicyklov 
a možnosť jazdy na organizova-
ných a koordinovaných výjazdoch. 
Tie vedú skvelí pretekári z tímu 
ebajk racing. Jazdy nebudú nároč-
né, skôr by mali byť zaujímavé a 
motivujúce, majú ukázať možnosti 
výletov v Malých Karpatoch a 
využitie potenciálu elektropohonu. 
Každá jazda bude trvať maximálne 
do jednej hodiny. Požičanie ebajku 
na organizovaný výjazd je zdarma. 
Testovanie je možné aj individuál-
ne, bez účasti na výjazdoch. 

Servisná úderka
V stánku ebajk bude pripravená aj 
servisná úderka technikov, ktorí 
opravia všetky opraviteľné problé-
my rovno na mieste. Strážia aj do-
bíjanie bateriek, ale budú ochotní aj 
odpovedať na vaše otázky ohľadom 
starostlivosti o elektrobicykel. 

Deti a rodiny
Na zraze sú vítané i deti. Každý rok 
majú pripravený program – skáka-
cí hrad či hračkovaky s legom. 

Občerstvenie
Neoddeliteľnou súčasťou ebajk 
zrazu je aj dobré občerstvenie. 
Pre registrovaných to budú opäť 
dva druhy hustých polievok (guláš 
alebo fazuľová), čapovaný radler 
Zlatý Bažant, káva, prisľúbený je aj 
energetický nápoj.

Bezpečnosť
Pri každej testovacej jazde musí mať 
jazdec na hlave prilbu. Pri individuál-
nej, aj organizovanej. Ak budete tes-
tovať po prvýkrát, pracovníci eBajku 
vám podrobne vysvetlia fungovanie 
asistencie motora a jeho prepínanie. 
Prilbu si môžete aj požičať.
Tešíme sa na vás.

apríli sme toho opäť zažili kopec. Xénia 
s Ondrejom boli v New Yorku na akcii Acer, 
no mali dostatok času aj na spoznávanie 

tohto mesta. Hoci Ondrej nebol v New Yorku prvý-
krát, obaja sa zhodli, že je to pekné mesto na obja-
vovanie, no žiť by v ňom nechceli.  Okrem iného 
nám došla do redakcie netradičná tlačová správa od 
Poštovej banky. Bola vytlačená priamo na košeli. 

Spoločne sme z redakcie boli kolaudovať Romanov 
byt. Nie síce nový, no novozrekonštruovaný. Páči sa 
nám a tešíme sa aj na Romanove videoštúdio, ktoré 
má v pláne. Ak si ešte spomínate na našu bývalú 
kolegyňu Mišku, tá mala v apríli svadbu s Gabom. Radi 
by sme im z tohto miesta zablahoželali a želáme im 
všetko dobré na spoločnej ceste životom. 

A keďže v apríli je aj Girls Day, opäť nás a tiež 
Aston ITM navštívila skupinka dievčat, ktorým sme 
hovorili, prečo sa oplatí študovať IT. Vysvetlili sme 
im, ako funguje redakcia a ukázali 3D tlač. 

V

DIEVČATÁM SME POVEDALI, AKO 
FUNGUJE REDAKCIA A UKÁZALI 
3D TLAČ

U ROMANA V BYTE

Z nášho redakčného zákulisia, pretože aj my sme len ľudia

Zo života redakcie

MIŠKA BOLA 
KRÁSNA 
NEVESTA

DIEVČATÁM SME POVEDALI, AKO 
FUNGUJE REDAKCIA A UKÁZALI 

Z nášho redakčného zákulisia, pretože aj my sme len ľudia

Zo života redakcie

MIŠKA BOLA 
KRÁSNA 
NEVESTA

TLAČOVÁ 
SPRÁVA, 
KTORÁ PRIŠLA 
VYTLAČENÁ
NA KOŠELI

E

Téma
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Šport, ktorý mnohí sledujú pre 
krásu krajín. Preteky, pri ktorých 
vidíte scenérie aj prudké horské 
kopce. Za deň súťažiaci spravia 

viac kilometrov ako my dovo-
lenkoví cyklisti za týždeň alebo 

mesiac. Bicykle sa menia, sú 
rôzneho druhu a s rôznou výba-
vou. Či už sa chystáte si nejaký 

kúpiť alebo ste už zabehnutý 
fanúšik tohto športu, na týchto 

stránkach nájdete užitočné 
a často aj zaujímavé informácie. 

Tak oplatí sa cyklistom holiť si 
nohy alebo nie?

PREHĽAD

MICHAL REITER Cyklistika

Nadšenci cyklistiky nájdu informácie 
o novinkách na webe www.cycling-
-info.sk. Je to web, kde máte denné 
spravodajstvo z tejto oblasti. Medzi 
zaujímavosti webu patria kalendáre, 
kde sa dajú sledovať aktuálne preteky 
naplánované na tento rok. Získate 
informácie o jednotlivých športovcoch 
a danej etape, ktorú na pretekoch 
absolvujú. V rámci kalendárneho roka 
je dostupný prehľad všetkých pretekov 
a detaily o nich sa dajú pozrieť aj spät-
ne. Spracované sú vskutku podrobne 
aj so štartovacou listinou súťažiacich. 

Slovenský Zväz cyklistiky na webe 
www.cyklistikaszc.sk poskytuje no-
vinky o súťažiach v rôznych kategóri-
ách. Nie je tu len cestá cyklistika, ale 
aj horská, dráhová BMX atď. Nechýba 
kalendár podujatí pre jednotlivé druhy 
cyklistiky, aktuálny zoznam reprezen-
tácie a fotogalérie z podujatí.

Podobne je zameraná aj česká 
stránka www.roadcycling.cz, takisto 
orientovaná ako spravodajský server. 
Hlavnú časť tvoria správy. Web je 
rozšírený o sekciu, kde sa dočítate 
o testoch komponentov aj bicyklov. 
Detailné recenzie a testy, podobne 
ako ich poznáte napríklad z techno-
logicky zameraných webov. Sekcia 
LIVEreport je vhodná na sledovanie 
aktuálnych podujatí s aktualizá-
ciami v odstupoch desiatok minút. 
Výškový profil, mapa trate a množ-
stvo fotografií, to všetko sa dozviete 
z jednotlivých pretekov a ich etáp.

Stránka www.vitajtecyklisti.sk je neoceniteľ-
ná, ak potrebujete s vaším bicyklom pomôcť. 
Je tu mapa certifikovaných zariadení, kde 
vám pomôžu s opravou bicykla, majú bezpeč-
né miesto na jeho odloženie alebo napríklad 
umožnia jeho umytie či pranie a sušenie 
oblečenia. Už z tohto popisu je jasné, že nejde 
o typické servisy, kde vám toto spravia. Teda 
s výnimkou prania a sušenia. Pri ďalekých 
túrach s rozvrhom aj na niekoľko dní budete 
vedieť, ktoré ubytovacie zariadenie je na tento 
typ výletu vhodné. Ďalšie informácie nájdete aj 
na blogu tejto stránky, napríklad ako to chodí 
pri odložení bicykla v na to určenej miestnosti 
daného zariadenia.

Známy slovenský magazín má svoj 
web na adrese www.biker.sk.
Nájdete tu všetko, aktuálne no-
vinky, recenzie a testy bicyklov 
a komponentov, články s radami 
ako na výlety, na čo si dať pozor, 
akú treba zvážiť výstroj a ďalšie. 
Detailne zameraný web, ktorý 
určite nevynechajte. Najmä testy, 
v ktorých sa dozviete detaily 
o penách na nafúkanie kolesa, cez 
odpruženú vidlicu, kolesá až po 
celé komplety za pár tisíc eur.

Surfujeme na internete
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BEST
Aj my radi 
bicyklujeme. Čo všetko 
zo sveta bicyklov 
máme radi? 

1
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Ondrej

COBI.bike Sport Hub
Bicykle milujem odkedy si pamä-
tám a keď prišli elektrobicykle, 
znova som si túto lásku pripo-
menul. Mám totiž rád spojenie 
technológie a športu. Jasnou 
jednotkou pre mňa je však systém 
COBI.bike Sport Hub, s ktorým 
môžete premeniť starý bicykel 
na skutočný smartbike. Je to 
súprava, ktorá obsahuje držiak pre 
smartfón, mobilnú aplikáciu (iOS, 
Android), ovládaciu jednotku a 
koncové svetlo. Univerzálny držiak 
na mobilný telefón (4 až 6 palcov) 
a ovládaciu jednotku umiestnite na 
riadidlá, koncové svetlo dáte napr. 
pod sedlo. Odvtedy máte zreteľ-
ný prehľad o vašom pohybe na 
mape, o vašej rýchlosti, spálených 
kalóriách  a je možné aj prepojenie 
na aplikáciu Strava. Je k tomu aj 
príslušenstvo ako svetlo (65 lux) 
alebo zvonček a objednať sa dá aj 
alarm pri odcudzení bicykla. 

1

Téma

C E N A 2 1 9  E U R

Torch T2 Bike
Bicykel bol pre mňa vždy prefero-
vaným druhom aktívneho športu 
(radšej si vždy zvolím 40 km jazdu 
rýchlym tempom, ako 15-minútový 
beh) a v minulosti bol pre mňa aj 
preferovaným dopravným pros-
triedkom, na ktorom som jazdil 
celoročne. Mal som jednoduché 
pravidlo. Pri poklese teploty na 
10 stupňov potrebujem sveter, na 
5 stupňov čiapku a pri objavení 
nuly už kuklu. Ani dnes však ním 
nepohŕdam a často naň nasadám, 
pretože v dopravnej špičke vo 
väčšom meste je niekoľkonásobne 
rýchlejší ako auto. Z bicyklovej 
výbavy ma nedávno zaujala prilba 
Torch T2 Bike, ktorá je vybavená 
predným a zadným svetlom. Tieto 
produkty existujú vo viacerých 
vyhotoveniach, ale obvyklé je len 
varovné zadné červené svetlo. 
Torch T2 Bike má okrem neho aj 
predný biely svetlomet, ktorý svieti 
tam, kam sa pozeráte. Všetko na 
nabíjateľnú Lion-batériu, ktorá 
vystačí na 36 hodín varovného 
svetla a na 6 hodín svetlometu. Len 
tá cena je dosť šialená.

3

Fero

C E N A 1 2 0  E U R

Slovnaft BAjk
Otvorene sa priznám, že trochu 
trhám partiu a bicyklom veľmi ne-
holdujem. Radšej prechádzka alebo 
beh v lese, ale s bicyklami sme si 
jednoducho nesadli. Bolí ma z nich 
zadok a mám problém balansovať 
pri pomalej rýchlosti, takže ak 
nemám celú cestu pre seba, chytá 
ma z toho panika.
Svoj vlastný bicykel nemám a 
aj preto som rád, že máme na 
Slovensku služby ako Slovnaft BAjk, 
ktoré umožňujú požičať si bicykel 
a krátkodobo ho využívať. Takýmto 
spôsobom si môžem aj ja raz za 
čas pripomenúť, či je môj vzťah s 
bicyklami stále rovnako chladný 
alebo sa medzičasom zlepšil.

2

Roman
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Mišo

Zéfal 100 ml
Jedným z užitočných doplnkov je 
pena na dofúkanie prepichnuté-
ho kolesa. Neistý pocit a také to 
tajomno je síce fajn možno keď 
randíte s niekým novým alebo 
máte pocit, že tie párky ste nemali 
jesť, no čo aj tak ste už na polceste 
na Kriváň. Na bicykli to ale nie je 
tiež po chuti a pri prepichnutí a 
vyfučaní kolesa budete mať dlhú 
cestu späť. Preto okrem izotonic-
kého nápoja, kofeínových tabletiek 
a proteínovej tyčinky odporú-
čam pribaliť do batôžka aj penu, 
napríklad Zéfal 100 ml. Pustíte ju 
do ventilu a okrem toho, že upchá 
dieru, aj nafúka koleso. Vhodná tiež 
pre bezdušové pneumatiky. S tým-
to sprejom by ste teda mali mať 
teoreticky o jednu starosť menej.

6

IT BEST

Monkey Light
Ak jazdím na bicykli, snažím sa jaz-
diť zodpovedne a bezpečne. Preto 
napríklad nosím prilbu či refl exné 
prvky. Sám viem z pohľadu vodiča, 
čo to znamená neosvetlený cyklista 
či chodec. Vždy za volantom hrom-
žím. Monkey Light je vychytávka, 
ktorá sa vám bude páčiť. Môže sa 
vám javiť trošku ako kolotočarina, 
ale má svoje čaro. Ide o malý LED 
panel, ktorý umiestnite do špicov 
kolesa bicykla a v tme dokáže tento 
panel vytvárať skutočné svetelné 
efekty – písmená, znaky. A zároveň 
sa stávate na ceste neprehliadnu-
teľnými. Celé zariadenie je samo-
zrejme odolné voči vode, čiže jazdy 
v daždi sa báť nemusíte. 

4

Tomáš

C E N A O D  2 0  E U R

BONE Bike Tie PRO2
Jazda na bicykli do neznámych 
končín je síce fajn, ale osobne 
som občas rád, keď viem, kadiaľ 
idem. To platí aj v prípade bicykla, 
na ktorom musím (zväčša) mať 
kvalitný držiak na telefón, ktorý 
mi s pomocou správnej aplikácie 
ukazuje kam smerujem. Na tento 
účel výborne poslúži ľahký a odolný 
silikónový držiak – BONE Bike Tie 
PRO2. Tento stojan sa veľmi jedno-
ducho inštaluje na bicykel, pričom 
samotný telefón držia 4 naťaho-
vacie rohy, ktoré ho dostatočne 
obopnú. Môže to pôsobiť labilne, 
ale verte, že telefón z tohto stojana 
len tak ľahko nevytrasiete. Vlastne 
to ani nejde, vytiahnuť sa dá iba 
vtedy, ak to skutočne chcete, a to 
je veľká výhoda. Dostupný, ľahký a 
odolný, to je – BONE Bike Tie PRO2.

5

Miro
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MICHAL REITER ROMAN KADLEC

T E S T

Testovali sme

Prinášame samé novinky, tak 
ako ste u nás zvyknutí. Celkovo 
sme testovali 8 smartfónov. Od 
najlacnejšieho za 149 eur až po 
najdrahší za 699 eur. Rozdiely? Sú 
a veľké. Avšak prichádza doba, keď 
aj najlacnejší smartfón nebude 
znamenať výkonovú pohromu. 
Je sa na čo tešiť. Procesory 
naberajú na výkone, snáď budú 
o krok napred pred náročnosťou 
Androidu a aplikácií.

éria moto g7 je niečo, čo nás v seg-
mente lacných smartfónov a stred-
nej triedy prekvapilo. Ich poslanie je 

dať používateľovi všetko podstatné, čo bude 
v dnešnej dobe potrebovať. To sa im do bodky 
darí, už teraz sme zvedaví, čo prinesie ôsma 
generácia tejto série na budúci rok. 

Rovnako je na tom aj značka Honor, ktorá 
prináša výborný dizajn a najmä parametre za 
výbornú cenu. Aj takého zástupcu máme v tes-
te a je ním práve model Honor 8A.

Na predĺžené displeje 18÷19,5 : 9 sme si zvykli. 
Je načase zvyknúť si na pomer strán 21 : 9? 
Nemyslíme, hoci v Sony na to majú iný názor. 
A to nás čaká ešte Xperia 1, ktorú budeme 
testovať, akonáhle bude dostupná na našom 
trhu. Uvidíme, či sa k tomuto počinu pridajú 
aj iní výrobcovia s dostupnými smartfónmi na 
lokálnom trhu. Skôr si myslíme, že výrobcovia 
začnú využívať zaoblené displeje, ktoré budú 
možno siahať až na zadnú stranu krytu. Prípad-
ne sa vrátia k pohyblivým častiam ako napríklad 
Samsung so svojím modelom Galaxy A80.

No a zabudnúť nesmieme na ohýbateľné 
smartfóny. Je to trend, ktorému predpovedá-
me svetlú budúcnosť. Ale iba prax a spôsoby 
vyhotovenia ukážu, či používatelia takéto niečo 

S 

1 4 8 €c e n a

- Chýba NFC
- Nižšie rozlíšenie displeja

+ Štýlová zadná strana
+ Základná výbava za rozumnú cenu
+ FM rádio bez nutnosti pripojiť slúchadlá

Honor
8A

Cenové
a fotografi cké 
tipy na 
smartfóny

potrebujú. Cena je zatiaľ najväčšou prekážkou 
na kúpu takéhoto tabletu, ktorý sa dá ohnúť na 
smartfón.

Zaujala nás aj Nokia 9 s piatimi fotoaparátmi 
na zadnej strane. Ocenili sme ju Tipom redak-
cie. Fotí naozaj dobre a má jasné zameranie. 
Sústredí sa na kvalitu fotiek a tých, čo si ich 
chcú upraviť priamo v smartfóne. Je to spôsob, 
ako sa odlíšiť a zaujať a najmä to, aspoň nate-
raz, dáva zmysel.

Dvojica smartfónov Huawei v našom teste 
ukazuje, ako si výrobca predstavuje prostredný 
z modelov P30 a čo myslí pod pojmom Lite. 
V každom prípade tak máte na výber a ak je to 
vaša obľúbená značka, môžete s ňou pokra-
čovať aj ďalej. My sme radi, že Huawei P30 má 
aspoň stupeň certifi kácie odolnosť IP53, hoci 
najlacnejší model už nemá žiadnu. Aspoň na 
najbližšie obdobie neočakávame žiadne zmeny 
a počítame, že odolnosť voči vode bude stále 
doménou drahších smartfónov alebo špeciál-
nych odolných modelov.
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Honor 8A
Výber cenovo dostupného smartfónu býva 
náročná úloha. V cene do 150 eur totiž nájdete 
staré modely, ktoré už dnes nedržia krok z hľa-
diska celkovej kvality používateľského zážitku, 
ale aj atraktívne zlacnené telefóny alebo novin-
ky, ktoré stoja za pozornosť. Honor 8A logicky 
patrí do poslednej menovanej kategórie a hoci 
prináša iba základnú výbavu, kvalita jeho vyho-
tovenia zodpovedá moderným štandardom.

Honor 8A má efektný dizajn. Predná strana 
má miniatúrny výrez, aký nájdete vo výbave 
výrazne drahších modelov. V porovnaní s nimi 
sa 8A odlišuje hrubšími bočnými rámikmi a vi-
diteľne väčším rámikom pod displejom.

Zadná strana vyzerá atraktívne a je to dané 
dvojitou textúrou. Vďaka nej vyzerá aj plastový 
chrbát lepšie ako konkurenčné telefóny v tejto 
cenovej kategórii. Na chrbte nájdete jeden 
fotoaparát a snímač odtlačkov prstov. K jeho 
spoľahlivosti či rýchlosti nemáme pripomienky.

Honor 8A ponúka aj 2D odomykanie tvárou. 
V bežných svetelných podmienkach funguje dobre. 
Novinka potešila aj pomerne kvalitnou reproduk-
ciou zvuku, ak berieme do úvahy cenu zariadenia. 
Praktická je tiež funkcia FM rádia, ktoré funguje aj 

„Rodina telefónov Huawei P30 je 
kompletná. Všetky modely sme otestovali 
a každý z nich má čo ponúknuť“

6 9 9  €c e n a

- Chýba lepšia odolnosť voči vode 
a prachu

+ Štýlový dizajn
+ Výborná ergonómia
+ Rozumný pomer cena/kvalita 

fotoaparátu/výkon
+ Kvalita fotoaparátu vo dne a v noci

Huawei
P30

do horného rámika zakomponovať miniatúrny 
reproduktor.

Aj lacnejší model z dvojice vlajkových lodí 
poháňa procesor Kirin 980. Telefón ponúka 
6 GB RAM a 128 GB úložisko. V tomto smere 
nemáme výhrady, reakcie telefónu sú svižné 
a poradí si aj s grafi cky náročnými hrami. 

Zadná strana je zo skla a do pozornosti 
dávame najmä všemožné atypické farby, ktoré 
Huawei vymyslel. Sú naozaj krásne, a to platí 
pre klasickú P30 a tiež aj pre P30 Pro. Zadnej 
strane dominuje trojitý fotoaparát, snímač 
odtlačkov prstov sa presunul do displeja. Jeho 
kvalita je totožná s P30 Pro.

Huawei P30 má vo výbave 3,5 mm jack, chý-
ba mu však infračervený port. A hoci má dva 
reproduktory, kvalita reprodukcie zvuku nie je 
lepšia v porovnaní s P30 Pro. Horný reproduk-
tor je nevýrazný, takže nečakajte plnohodnotnú 
stereo reprodukciu.

Lacnejšia vlajková loď nepodporuje bez-
drôtové nabíjanie a umožňuje 22,5 W rýchle 
nabíjanie. Takýto výkon je pre bežné používanie 
viac ako dostačujúci a počas krátkej prestávky 
na kávu či obed si telefón rýchlo nabijete. P30 
má 3650 mAh batériu, vo výbave však chýba 
pokročilá odolnosť voči vode a prachu. Tá je 
na úrovni IP53, lepšia odolnosť môže niekomu 
chýbať viac ako rýchlejšie nabíjanie.
Predný fotoaparát je totožný v prípade P30 
aj P30 Pro. Drobné zmeny sa udiali vo výbave 
zadnej kamery. P30 nemá ToF senzor, ponúka 
hlavný fotoaparát, ultraširokouhlý fotoaparát 
a tiež teleobjektív. Dôležité je zdôrazniť, že 
P30 má 3x optický zoom a 5x bezstratový 
zoom, zatiaľ čo P30 Pro má 5x optický a 10x 
bezstratový zoom. Kvalita priblíženia P30 je 
lepšia v porovnaní s konkurenčnými telefónmi. 
Zapožičal: Huawei

Huawei P30
Huawei P30 ponúka 6,1-palcový Full HD+ dis-
plej s pomerom strán 19,5 : 9 a miniatúrnym 
výrezom v strede horného riadka. Obrazovka 
využíva OLED panel, čo je v prípade štandardnej 
verzie radu P novinka. Kvalita displeja je dobrá 
a postačujúci je tiež maximálny jas.

Huawei P30 poteší milovníkov rovných 
displejov. Telefón sa drží skvelo v ruke a subjek-
tívne preferujeme jeho ergonómiu v porovnaní 
s Pro modelom. P30 Pro však ponúka väčší 
displej, čiže záleží na vás, či dáte prednosť väč-
šej zobrazovacej ploche alebo o trošku lepšej 
ergonómii. Rámik pod displejom je v prípade 
štandardnej P30-ky o milimeter menší ako 
v prípade P30 Pro.

Vďaka OLED panelu je vo výbave Huawei P30 
aj Always On displej, ktorý už zobrazuje aj ikony 
aplikácií tretích strán. Ľahko tak zistíte, či vám 
prišla notifi kácia. P30 takisto neobsahuje LED 
diódu, a to aj napriek tomu, že výrobca dokázal 

bez nutnosti pripojiť k telefónu slúchadlá. Telefón 
si teda môžete premeniť na reproduktor, cez ktorý 
si budete nahlas púšťať rádio.

6,09-palcový displej ponúka HD+ rozlíšenie. 
Vzhľadom na cenu je kvalita dobrá aj keď v pria-
mom porovnaní s drahšími telefónmi si rozdiely 
všimnete hneď. Honor 8A ďalej ponúka procesor 
MediaTek MT6765, 3 GB RAM a 32 GB úložisko. 
Táto konfi gurácia zabezpečuje plynulé nená-
ročné používanie. Keď však budete robiť viacero 
vecí naraz, objavia sa spomalené reakcie.

K dispozícii je plnohodnotný Dual SIM slot 
s dvoma slotmi pre nano SIM karty a microSD 
kartu. Batéria má kapacitu 3020 mAh, nabíja-
nie zabezpečuje 10 W nabíjačka cez micro USB 
port. Vo výbave je aj 3,5 mm jack, avšak NFC tu 
nenájdete.

13 Mpx fotoaparát má clonu f/1.8 a dokáže 
automaticky zaostrovať. Aplikácia Fotoaparát 
obsahuje režimy Fotografi e, Video, Skrášlenie, 
Panoráma, HDR a Pro režim pre manuálne 
nastavenie. Ide teda o základnú ponuku. Kvalita 
fotiek je adekvátna cene, aj v tomto segmente 
si všimnete medzigeneračné zlepšenia.
Zapožičal: Honor
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3 5 9  €c e n a

- Nepodporuje záznam 4K videa

+ Štýlový dizajn
+ Všestranný fotoaparát
+ Rozumná kvalita fotiek aj v noci
+ Atraktívna výbava vzhľadom na cenu

Huawei
P30 lite

6 2 9  €c e n a

- Príliš šmykľavá zadná strana

+ Kvalitné spracovanie
+ Veľmi pekné tvary
+ Snímač odtlačkov v displeji
+ Výkon a čistý Android
+ Vynikajúce fotky a profesionálne 

možnosti spracovania RAW

Nokia
9 Pure View

300 000

350 000

250 000

200 000

150 000

100 000

50 000

0
Honor

8A
Huawei

P30
Huawei
P30 lite

motorola
moto g7

motorola
moto g7 play

Samsung
Galaxy A50

Sony
Xperia 10 plus

Nokia
9 Pure View

trojitý fotoaparát a snímač odtlačkov prstov 
na chrbte, čo je jediný poznávací prvok, že ide 
o najlacnejšieho člena radu P30. Zadný snímač 
odtlačkov prstov funguje rýchlo a spoľahlivo, 
k dispozícii je aj 2D odomykanie tvárou.

Telefón ponúka USB-C port s rýchlym 18 W 
nabíjaním. Nechýba ani 3,5 mm jack, spodný re-
produktor a LED dióda, ktorá je skrytá v hornom 
reproduktore. Dual SIM slot je hybridný, takže 
môžete používať dve nano SIM karty alebo jednu 
SIM kartu a jednu microSD kartu. Úložisko však 
ponúka 128 GB kapacitu, pamäť RAM má 4 GB.

Huawei P30 lite poháňa procesor Kirin 710, 
ktorý si bez problémov poradí s bežným používa-
ním. Drobné spomalenie animácií sme si všimli 
iba pri prechode na Google Feed obrazovku, ktorá 
je súčasťou nadstavby EMUI 9.0.1. Operačný 
systém Android 9 ponúkal v dobe testovania 
bezpečnostné aktualizácie k 1. marcu 2019.

Ak sa pozrieme na výbavu telefónu, nemáme 
mu vyslovene čo vytknúť. Huawei odstránil 
nedostatky z minulých rokov a P30 lite vybavil 
všetkými modernými technológiami. Nechý-
ba ani NFC a tak by sa telefónu možno dala 
vytknúť iba lepšia odolnosť voči vode a pra-
chu. Tá však v tejto cenovej kategórii nie je 
štandardom.

Chválime reprodukciu zvuku, 3340 mAh 
batéria zabezpečí deň fungovania aj s dosta-
točnou rezervou.

Huawei P30 lite prináša medzigeneračné 
zlepšenie fotoaparátu. K dispozícii sú až 3 zad-
né fotoaparáty, a to 48 Mpx hlavný fotoaparát 
s 2x bezstratovým zoomom, 8 Mpx ultraširoko-
uhlý fotoaparát a 2 Mpx senzor pre rozmazanie 
pozadia pri fotení portrétových fotografi í. 
Kvalita fotiek cez deň je štandardne na vysokej 
úrovni, zlepšili sa aj nočné fotografi e. P30 lite 
má dokonca vo výbave režim Noc, ten však ne-
robí až také zázraky ako v prípade modelov P30 
a P30 Pro. Môže však pomôcť získať o niečo 
lepšie večerné fotky ako priama konkurencia.
Zapožičal: Huawei

VÝSLEDKY TESTU ANTUTU

Nokia

ťou spodného rámika pod displejom. Aj P30 lite 
má vo výbave miniatúrny výrez v tvare kvapky, 
ktorý sa zarezáva do 6,15-palcového displeja 
s rozlíšením Full HD+. Kvalita displeja je veľmi 
dobrá, chválime aj výborné pozorovacie uhly 
a maximálny jas.

Zadná strana telefónu je z plastu, avšak 
telefón je na pohľad takmer na nerozoznanie 
od svojich drahších súrodencov. Vo výbave má 

TIP
Fotomobil

Huawei P30 lite
Rodinu smartfónov Huawei P30 uzatvára 
model P30 lite. Jeho cena je 359 eur, čo je po-
lovica ceny modelu P30 a takmer tretina ceny 
verzie P30 Pro. Huawei P30 lite svojou cenou 
aj výbavou priamo konkuruje Samsungu Galaxy 
A50 a veru, je to vyrovnaný súboj.

Ak sa pozriete na všetky tri telefóny radu 
P30, zistíte, že sa odlišujú prakticky iba veľkos-

VÝSLEDKY TESTU ANTUTU, KTORÉ SÚ VO SVETE UZNÁVANÝM UKAZOVATEĽOM HRUBÉHO VÝKONU TELEFÓNU
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Nokia 9 Pure View
Smartfón, okolo ktorého bol veľký rozruch. Väčší 
pred jeho uvedením a ofi ciálnym potvrdením, než 
keď sme ho reálne videli na predstavení v Barce-
lone. Svoj obdiv si ale zaslúži a nám sa smartfón 
od Nokie páči. Kritika, že má 5 fotoaparátov 
a vyzerá to „strašne“ asi neobstojí. Je to veľmi 
pekne spracovaný smartfón. Tak ako každý 
jeden kus tejto značky.

Je to fotomobil určený najmä pre používate-
ľov, ktorí chcú fotiť do RAW, ale chcú stále tele-
fón, nie klasický fotoaparát. A rozhodne je dnes 
netradičné to, že sú všetky šošovky zapustené 
do tela. Takže celkovo 5 objektívov, jeden 
snímač a dvojtónový blesk. Celkovo tak máte 
sedem kruhov, ktoré sa podobajú na oči pavú-
ka. Jedna veľká nevýhoda tu ale je. Na telefón 
odporúčame kúpiť kryt. Veľmi sa šmýka a bude 
vám padať neustále na zem. V balení nie je ani 
základný gumový kryt na zadnú stranu.

Spracovanie je celkovo precízne a nemáme 
k nemu ďalšie výhrady. Bočné hrany, zrezanie, 
umiestnenie ovládacích tlačidiel ako aj skutočný 
Dual SIM slot. To všetko sme ocenili, a to vrátane 
audiokonektora. Pri takto koncipovanom smart-
fóne ho môžete využiť na externý zvuk pri videu. 
Nechýba rýchle nabíjanie vo verzii Quick Charge 

VIAC INFORMÁCIÍ NA WWW.ESET.SK

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

VÝKON SMARTFÓNOV PRE PCMARK
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Nechýba rýchle nabíjanie vo verzii Quick Charge 

TAK TU ICH MÁTE, 5 
ŠOŠOVIEK OBJEKTÍVOV, 
ZAMERIAVANIE A BLESK

VÝKON SMARTFÓNOV PRE PCMARK. TENTO TEST UKAZUJE CELKOVÝ VÝKON SMARTFÓNU PRI JEHO „KANCELÁRSKOM“ POUŽÍVANÍ

3.0 ako aj bezdrôtové nabíjanie s výkonom
10 W. Port USB-C má funkciu Power Delivery 
a tak môžete káblom nabíjať aj iný smartfón.

Čítačka odtlačkov je priamo v displeji a fungu-
je spoľahlivo a rýchlo. Je vyššie ako pri modeli od 
Samsungu, a to sa nám páčilo. Pri odomykaní 
sa nám telefón dobre držal v ruke. Je totiž roz-
mernejší ako S10 a sme radi, že tomu odpovedá 
aj umiestnenie čítačky. Displej typu pOLED je 
špičkový a je sa na čo pozerať. Po stránke výkonu 
výrobca nič nezanedbal. Procesor Snapdragon 
845 je zatiaľ najrýchlejším dostupným CPU 
od Qualcommu a na úpravy fotiek v RAW-e tu 
oceníte 6 GB RAM. Celkovo je systém plynulý. Je 
to dané aj tým, že je tu čistý Android. Výrobca 
prihlásil tento smartfón do programu Android 
One, takže máte záruku dostupnosti 2 hlavných 
aktualizácií OS a tri roky bezpečnostných aktua-
lizácií od vydania smartfónu na trh.

Výdrž je niečo, na čo sme sa mohli spoľah-
núť. Avšak toto je taký výkonný smartfón, že 
sme ho neraz poriadne prevetrali. Počítajte 
s jedným dňom výdrže, tak ako u všetkých 
vlajkových lodí. Pri fotení ide batéria s ka-
pacitou rýchlo nadol. Podobne ako pri iných 
smartfónoch pri fotení alebo nakrúcaní videa. 

To môžete nakrúcať s technológiou OZO Audio 
a mať tak zachytený zvuk z viacerých mikrofó-
nov. Na stereo reproduktoroch to budete počuť. 
Video sa dá nakrúcať s predným a zadným 
fotoaparátom. Rovnako tak môžete aj fotiť.

Fotografovanie
To podstatné prečo si kúpite Nokiu 9 je, že má 
viac režimov fotenia, hlavné sú automatický, 
bokeh a profesionálny režim. No a vzhľadom 
na zloženie fotoaparátov aj monochromatický. 
Máte tu totiž tri RGB snímače a dva monochro-
matické. K foteniu máme jednu veľkú výhradu. 
Prepínanie režimov je skutočne pomalé a trvá 
aj tri - štyri sekundy, kým sa zvolený režim 
prepne. Odporúčame aktivovať režim fotenia 
do JPG + DNG. Využiť ho môžete pri režime Pro 
a Bokeh (Partial Photo).

Vďaka piatim fotoaparátom je do fotografi e 
zaznamenaných 1200 úrovní vrstiev scény. To 
vám dáva široké možnosti v preostrovaní a do-
datočnom upravovaní clony. Pripravte sa však 
na to, že spracovanie takmer 40 MB fotografi e 
v DNG formáte zaberie zhruba 3 - 5 sekúnd na 
fotografi u. Procesor Snapdragon 845 tu naozaj 
dostáva zabrať.

Procesu fotenia sa netreba obávať. Fotíte 
tak, ako pri iných smartfónoch. Tu máte viac 
možností v následnom spracovaní obrázka. 
Použiť môžete niektorý z DNG editorov pre 
Android alebo napríklad Adobe Lightroom CC 
pre tento systém. Úpravy ale môžete vykonať 
v počítači. Už na mobile uvidíte citeľný rozdiel 
v tom, ako sa dá upraviť RAW súbor a obyčajný 
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JPEG. S tým súvisí aj spôsob fotenia. Kupovať 
si tento smartfón na nejaké rýchle zábery asi 
nemá veľký zmysel.

Kvalitné fotky vám spraví aj telefón inej 
značky. Tu si kupujete možnosť ďalších úprav 
a rozšírený proces toho, čo s fotkami chcete 
robiť. Smartfón je vhodnejší pre tých, čo nad 
fotkou trochu porozmýšľajú ako pre tých, čo 
narobia viac fotiek s povedzme malou výpoved-
nou hodnotou.

Keďže je tu taká silná výbava snímačov, 
všetky fotky sú HDR. Nemáte možnosť vypnúť 
alebo zapnúť tento režim. Spracovanie s HDR 
je aktívne pri každej fotografi i. Spracovanie 
s vrstvami je treba zapnúť manuálne, niekedy 
trvá vyfotenie dlhšie, spravidla ale nie. Preto 
sme fotili primárne v režime so zapnutým 
záznamom vrstiev. Neskôr sme mali voľnú ruku 
pri rozostrení fotky alebo zmene rozostrenia.
Zapožičal: Nokia

2 4 9  €c e n a

- Chýba odolnosť voči vode
- Staršie sklo Gorilla Glass

+ 6,2-palcový Full HD+ displej
+ Rýchle nabíjanie, USB-C
+ Rozšírenia Moto
+ Procesor Snapdragon 632

Motorola
moto g7

zadnej strane je dvojitý fotoaparát, ktorý je 
tradične vystúpený v kruhovom výreze. Nám sa 
tento výrez páči, nakoľko vhodne dopĺňa dizajn 
zadnej strany. Zároveň prispieva k menšej 
kĺzavosti na hladkých povrchoch. Vďaka zadnej 
sklenej strane a štýlu oblých hrán sa telefón 
naozaj dobre drží v ruke.

Podobne ako všetky modely série g7, aj tu je 
nabíjanie cez konektor USB-C a 3,5 mm audio-
konektor. Horná hrana má šachtu na dve Nano 
SIM karty a pamäťovú kartu. My sme ocenili 
rýchle nabíjanie s výkonom 18 W. Kompatibilná 
nabíjačka je priamo v balení. Čo sa týka pomeru 
cena/možnosti, práve tento telefón je na tom 
veľmi dobre. Môžete si kúpiť aj najdrahší z tejto 
série a získate až 27 W nabíjanie, Bluetooth 5.0 
a ešte lepší fotoaparát. Samozrejme, že získate 
niečo navyše. Avšak už v tomto prípade si kúpite 
výborný telefón, ktorý má za cenu 249 € všetko 
podstatné.

Čistý Android je klasika, ktorá je charakteris-
tickou vlastnosťou značky motorola. Nechýba 
nadstavba Moto. Bez nej by totiž išlo len o oby-
čajný smartfón s čistým Androidom. Nám sa 
tento model páčil práve vďaka veľkému displeju 
a zúženému pomeru strán. Telefón je dlhý, to 
bez diskusie, ale budete ho vedieť udržať v ruke. 
Vo výbave je FM rádio, čo rozhodne nebýva štan-
dardnom. Páči sa nám táto možnosť.

Fotoaparát je o poznanie lepší ako pri najslab-
šom modeli tejto série. Objektív má svetelnosť 
f/1.7 a na večerných fotkách to poznať. Pre 
slabší procesor je práve pri takomto fotení po-
trebné mať pevnú ruku a najmä 2 sekundy, kým 
pohnete s telefónom. Určite sa dá využiť aj na 
tento typ fotenia. Svoj podiel má na tom aj fakt, 
že je tu optická stabilizácia fotoaparátu. Mož-
nosti na kreatívne fotenie zostali podľa vzoru 
iných smartfónov. Je to totiž aplikácia motoroly.

Špeciálne musíme spomenúť funkciu inteli-
gentnej kompozície. Využijete ju pri fotení ľudí 
a automaticky vytvorí ďalšiu fotku s optima-
lizáciou, ako by mohla vyzerať. Je na vás, či 
sa vám bude páčiť a ponecháte si vylepšenú 
fotografi u. Fotoaparát je napojený aj na Google 
Lens a rozpoznávanie objektov pomocou 
umelej inteligencie. Fotoaparát neponúka 
optické priblíženie. Avšak pýši sa špeciálnym 
algoritmom pre to digitálne. Vyskúšali sme ho 
a skutočne sa dá použiť priamo v smartfóne, 
hoci ide o vyrezávanie obrázka z fotky vysokého 
rozlíšenia. Nemusíte teda fotiť doslova v natív-
nom režime a potom si fotky orezať v počítači. 
Vyskúšajte to priamo počas fotenia, kvalitou 
výsledku budete prekvapení.

Na rozdiel od verzie moto g7 play je tu pod-
pora Dolby Audio na rozšírený zážitok zvuku. Je 
rozšírený a odporúčame ho mať zapnutý. Platí 
plošne pre celý systém, nie je nevyhnutné po-
užívať vybraný videoprehrávač alebo aplikáciu 
na hudbu.
Zapožičal: motorola

NOKIA 9 
S ABSOLÚTNE 
PERFEKTNÝM 

SPRACOVANÍM. 
ADEPT NA 

KRÁSAVCA ROKA

MOTO G7 A JEHO 
KRUHOVÉ LEMOVANIE 

FOTOAPARÁTU SA 
STALO IKONICKÝM

„Aké dlhé budú 
vlastne smartfóny 
o rok či dva?“

Motorola moto g7
Ideálny smartfón z novej série g7. Aspoň keď si 
pozriete jeho možnosti a cenu. Nie je najvý-
konnejší a má rovnaký procesor ako najlacnejší 
moto g7 plus. Má ale iné vylepšenia, tie hlavné 
vidíte najmä na displeji.

Za svoje peniaze dostanete 6,2-palcový dis-
plej s kvapôčkovým výrezom, ktorý má v sebe 
dva snímače a ešte objektív fotoaparátu. Na 

Motorola moto g7 play
Najlacnejší smartfón zo siedmej generácie moto g. 
Zároveň je tento model prekvapením v oblasti 
použiteľnosti a výkonu. Výkonovo obsadzuje 
nižšie pozície, avšak je tu procesor Snapdra-
gon 632, ktorý je použitý v smartfónoch nižšej 
strednej triedy. Hneď na to tu máte aj USB-C 
konektor. Takže žiadne výhovorky o tom, aký 
lacný je tento kus. Nemá síce podporu rýchleho 
nabíjania, ale moderný konektor tu je. Telefón je 
podľa benchmarku AnTuTu o 60 % rýchlejší ako 
verzia moto g6 play z minulého roka.

Telo je plastové s vrstevnicovým vzorom. Na 
dotyk je šmykľavé, avšak na stole bude držať 
stabilne. Čítačka odtlačkov je na zadnej strane 
pod fotoaparátom. Dobre, je tu jeden viditeľný 
ústupok a ten je vo fotoaparáte. Je tu jedna 
šošovka, na rozdiel od druhého modelu v teste 
(moto g7), ktorý už používa duálny fotoaparát.

Displej s 5,7-palcovou uhlopriečkou má HD+ 
rozlíšenie. Výrez je naozaj široký a typovo sa 
podobá na prvé pokusy, keď prišli Androidy 
s výrezmi. Nespornou výhodou je skutočný Dual 

Hard
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SIM slot aj so samostatným priestorom pre 
rozširovaciu kartu, a to až do kapacity 512 GB. 
Smartfón vydrží na jedno nabitie celý deň, viete 
sa dostať ale aj na takmer dvojdňovú výdrž. 
Otázkou bude využitie tohto telefónu.

Tým, že je tu čistý Android, dobre sa používa 
aj pri slabšom procesore. Nemá vysokú spot-
rebu energie, no zároveň je prirodzené, že je 
pomalší. Na niektoré činnosti si budete musieť 
počkať. Typicky to vidno pri fotoaparáte. Jeho 
štart je pomalší ako aj spôsob zaostrovania. Na 
výber sú ale klasické režimy ako napríklad Zvý-
raznená farba alebo na Portrét. A na to, že je 
tu len jeden objektív, portrétové rozostrenie je 
niečo s čím sme boli spokojní. Spravidla nena-
razíte na problematické zmeranie hĺbky scény. 
Ak teda nebudete portrétom fotiť rozvetvený 
krík pred vami.

Kvalita fotiek odpovedá cene smartfónu. Nie-
ktoré išli do teplejších odtieňov farieb, iné boli 
zase viac do studena s nevýrazným nádychom. 
Inak sme s kvalitou spokojní a fotoaparát nie 
je vyslovený hendikep tohto telefónu. Výrobca 

využil predný výrez veľmi dobre. Umiestnil tam 
reproduktor na telefonovanie, naľavo fotoapa-
rát, napravo LED blesk. Využiť ho môžete pri 
selfi e, ale aj na odomykanie tvárou.

Systém obsahuje nadstavbu Moto, čo je 
funkčné vylepšenie napojené na hardvérové 
senzory. Cieľom je priniesť vysokú praktic-
kú a užitočnú hodnotu, nie prerábať vzhľad 
Androidu. Ten si prerobíte sami aplikovaním 
launcheru alebo ikonovej témy. Je tu Moto 
Obrazovka na zobrazovanie notifi kácií, keď 
nejaké prídu alebo keď ťuknete do telefónu na 
stole. Veľa rozšírení, ktoré si zapínate a vypína-
te podľa toho, ako ich potrebujete. Nechýba ani 
ikonické zapínanie LED blesku vo forme baterky 
na svietenie – stačí zatriasť smartfónom v ruke 
na zapnutie a vypnutie tejto baterky. Iným 
pohybom zase aktivujete fotoaparát a meníte 
sa medzi použitím hlavného a predného.
Zapožičal: motorola

Samsung Galaxy A50
Cenový tip v strednej triede od Samsungu. 
Ponúka tri fotoaparáty, výhody smartfónov tejto 
značky, najmä čo sa rozhrania týka a tiež aj rýchle 
nabíjanie. My sme si už po niekoľkých dňoch 
testovania všimli jeho dlhšiu výdrž. Ako obvykle, 
kapacita ide nadol ak viac fotíte. Pri bežnej čin-
nosti ako vybavovanie emailov alebo chatovanie 
sa na batériu môžete spoľahnúť celý deň.

Konštrukčne sa vydaril. Nie je taký klzký a tro-
jica objektívov spomaľuje šmýkanie smartfónu 
na hladkých povrchoch. Zvislo usporiadané 
fotoaparáty majú oválne lemovanie a dobrá 
správa je, že sa telefón nekýve, ak ho ovláda-
te na stole. Konštrukčne by mohla niekomu 
chýbať odolnosť IP67. My s týmto dokážeme žiť 
a nie je to taká silná prekážka.

Samsung integroval čítačku odtlačkov priamo 
do displeja. Po vzore vlajkových lodí výrobcu je 
toto ďalší smartfón, ktorý má takto umiestnenú 
čítačku. V áčkovej sérii je to od tohto modelu. 
Nižšie modely ako napríklad A40 alebo A30 (ne-
bude dostupný na Slovensku) majú štandardnú 
čítačku. Je to dobrý krok na to, aby ste získali 
skutočne veľkú plochu displeja. V tomto prípade 
ho výrobca nazýva Infi nity-U. Je zaoblený po 
hranách, ale nie je zakrivený. 

Nechýba podpora odomykania tvárou. Tú 
sme vlastne využívali najčastejšie. Je tu síce 
ultrazvukový snímač odtlačkov, ale nie je tu 
procesor z Galaxy S10. A to je poznať. Telefón 
je trochu pomalší a vlastne sa nám celkom 
nepodarilo zistiť, ktorý spôsob odomknutia 
prebehol. Po vypnutí rozpoznávania tváre sme 
ale zistili, že odomknutie vyžaduje zhruba dve 
sekundy. Nabehnutie hlavnej obrazovky je ešte 
s pocitom mierneho oneskorenia. V ostatných 
prípadoch je telefón dostatočne rýchly.

To aj v prípade fotoaparátu, na ktorý výrobca 
stavil, hneď po výdrži a dobrej cene, úspech 
tohto modelu. Nemá optické priblíženie, ale 
využiť sa dá ultraširoký záber s rozsahom 123°. 
To je dobrá správa pre všetkých skupinkárov 
a krajinkárov, ktorí chcú do záberu natlačiť čo 
najviac. Všimli sme si, že zakrivenie okrajov je 
menšie ako u minuloročných modelov Galaxy A7 
alebo A9. Ak ste teda váhali s kúpou smartfónu, 
ktorý má trojicu objektívov, teraz máte voľnú 
ruku. Po tejto stránke A50 odporúčame. Fotoa-
parát má implementovanú technológiu umelej 
inteligencie. Rozpozná vtáctvo, stromy, krajinu, 
zvieratá, osoby, jedlo a celkovo tak 20 scén 
a objektov na prispôsobenie fotky. Vyzerá to 
dobre a s výsledkami sme boli spokojní. Upo-
zorní vás, keď osoba na fotke žmurkne a bude 
ju treba spraviť znova, takisto aj na zašpinený 
objektív alebo riziko, že realizovaná fotka môže 
byť rozmazaná.

Rozhranie Samsung UI je niečo, čo sa nám 
veľmi zapáčilo, hoci ani napríklad konkurencia 
z Huawei nespí.
Zapožičal: Samsung

1 4 9  €c e n a

- Bez odolnosti voči vode
- Nemá NFC
- Dnes už „old school“ výrez displeja
- Iba 2 GB RAM

+ Cena
+ Rozšírenia Moto
+ Procesor Snapdragon 632
+ USB-C na nabíjanie

Motorola
moto g7 play

3 4 9  €c e n a

- Pomalší pri odomykaní odtlačkom 
prsta

- Niekomu bude chýba vodeodolnosť

+ Menej šmykľavý zadný kryt
+ Výdrž batérie
+ Čítačka odtlačkov v displeji
+ Veľmi dobrý fotoaparát v tejto triede

Samsung
Galaxy A50

VÝŠKA VYSTUPUJÚCEHO FOTOAPARÁTU 
NA MOTO G7 JE ZHRUBA 3 MM

TIP
Cenový tip
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Sony Xperia 10 Plus
Ešte väčší a dlhší ako pôvodný model bez 
prívlastku Plus. V spoločnosti Sony spravili netra-
dičný krok a na trh uviedli smartfón s pomerom 
strán 21 : 9. Otázkou bude, či je toto presne to, čo 
chceme. A hneď na to, či je to presne to, čo bude 
Android, ale hlavne vývojári aplikácií podporovať.

Tento model je typický zástupca strednej trie-
dy. Na rozdiel od lacnejšej verzie má väčší displej, 
lepší fotoaparát a trochu rýchlejší procesor. Aj 
cez netypické predĺženie tela si Xperia zachováva 
všetky potrebné funkcie a vlastnosti. Má audioko-
nektor, dvojitý fotoaparát a dokonca aj plnohod-
notný slot Dual SIM. Teda aj so samostatným 
miestom na pamäťovú kartu. Sony si ale stále ide 
svoje a keď vytiahnete slot na karty (prázdny či 
plný), telefón sa reštartuje. Zúžený pomer strán 
umožní telefón dobre držať v ruke. Je však pridlhý 
a tak možno budete využívať ovládanie jednou 
rukou. Vtedy sa dá telefón dobre použiť.

V prípade fotoaparátu je výhodou to, že sa dá 
použiť 2-násobné optické priblíženie. Toto je 
funkcia, ktorá by nás presvedčila priplatiť si za 
väčšieho a výkonnejšieho brata Xperie 10.

Používanie smartfónu je v zásade bez nejakých 
komplikácií. Niektoré aplikácie nie sú kompatibil-
né, všetky najdôležitejšie áno a operačný systém 
ich roztiahne na displej správne. Výrobca hovorí 
o tomto smartfóne ako o zariadení na pozeranie 
fi lmov. Zároveň je tu stále podpora zvukového 

rozšírenia DSEE HX a kodeku LDAC, ktorý zlepšuje 
kvalitu zvuku pri bezdrôtovom prenose hudby. Nie 
je pochýb, že si kupujete multimediálny smartfón 
so špeciálnym zameraním. Otázkou bude, koľko 
fi lmov budete mať teraz vo formáte 21 : 9, to 
aj keď máte predplatený Netfl ix alebo Amazon 
Prime. Ďalší spôsob využitia by mohol byť multi-
tasking a dve aplikácie zobrazené vedľa seba. To 
už zmysel dáva.

Natívne si môžete nakrútiť video v tomto 
pomere strán, rovnako tak spraviť fotogra-
fi e. Optické priblíženie je vhodné na krajinu 
a vzdialené objekty. S fotkami pod 20 cm od 
fotoaparátu nám nešlo zaostriť. Vo výbave 
je štandardná zostava efektov. Ich úžitková 
hodnota je slabá, nakoľko by sme viac prijali 
nočný či čiernobiely režim ako nejaké postavič-
ky rozšírenej reality. Fotky sú inak veľmi dobré 
a ostré. Pri pohybových fotkách máte možnosť 
využiť špeciálny režim, ktorý spraví viac fotiek 
a vy si vyberiete najostrejšiu z nich.

Operačný systém používa klasickú nad-
stavbu od výrobcu. My sme spokojní najmä 

4 2 9  €c e n a

- Príliš dlhý telefón
- Problémy so zaostrením pri 2x zoome
- Príliš zapustené tlačidlá hlasitosti a vypnutia

+ Výdrž batérie
+ Výkon
+ 2-násobný zoom
+ Rozhranie systému
+ Gorilla Glass 5

Sony
Xperia 10 Plus

Model telefónu Honor
8A

Huawei
P30

Huawei
P30 lite

Operačný systém
Android 9.0, aktualizácie 

1. 3. 2019
Android 9.0, aktualizácie 

1. 3. 2019
Android 9.0, aktualizácie 

1. 3. 2019

Formát SIM karty Dual Nano SIM Dual Nano SIM Dual Nano SIM

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

Procesor
MediaTek MT6765, 

8-jadrový, až 2,3 GHz
Kirin 980, 8-jadrový, až 

2,6 GHz
Kirin 710, 8-jadrový, až 

2,2 GHz

Displej, počet farieb IPS, 16 miliónov IPS, 16 miliónov IPS, 16 miliónov

Displej - veľkosť [palcov] / 
rozlíšenie [bodov] 6,09 / 720 × 1560, 19,5:9 6,1 / 1080 × 2340, 19,5:9 6,15 / 1080 × 2312, 19,3:9

Slot na pamäťovú kartu microSDXC do 512 GB NM karta do 256 GB microSDXC do 256 GB

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

Hlavný fotoaparát / video
13 Mpx (f/1.8), Full HD, 

30 fps
40 (f/1.8) + 16 (f/2.2) + 8 

(f/2.4) Mpx, 4K, 30 fps
48 (f/1.8) + 8 + 2 Mpx, Full 

HD, 60 fps

Predný fotoaparát / video
8 Mpx (f/2.0), Full HD, 

30 fps
32 Mpx (f/2.0), Full HD, 

30 fps
24 Mpx (f/2.0), Full HD, 

30 fps

Vymeniteľná batéria 
a vlastnosti nie, 3020 mAh nie, 3650 mAh nie, 3340 mAh

Rozmery [mm] / hmotnosť 
[gramov] 156 × 74 × 8 / 150 149 × 71 × 7,6 / 165 153 × 73 × 7,4 / 159

Konektor micro USB, 10 W USB-C, 25 W USB-C, 18 W

Zapožičal Honor Huawei Huawei

Cena [EUR s DPH] 148 699 359

Benchmarky

AnTuTu Benchmark - Total score 78 676 289 428 132 829

PCMark for Android - 
Performance 4 082 7 821 5 921

3DMark Sling Shot Extreme 
- Total 326 3 972 740

Graphic 273 4 134 622

Physics 1 038 3 492 2 189

VRMark Amber Room - Total N/A 4 998 1 101

A1 SD Bench - RAM [MB/s] 4 155 20 213 6 518

Úložisko čítanie / zápis [MB/s] 215 / 95 627 / 193 139 / 135

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

s úsporným režimom STAMINA. Výdrž na 1,5 
dňa je pri tomto modeli štandardom. Páčila 
sa nám čítačka na bočnej hrane. Je praktická 
a spoľahlivá. Nabíjanie je cez USB-C avšak 
v balení je len 7,5 W nabíjačka. Výrobca ju 
dodáva v súlade s vylepšeným režimom nabí-
jania, ktorý predlžuje životnosť batérie. Najmä 
ak nabíjate v noci. Nabíjanie teda nezrýchlite, 
ale batéria si dlhšie udrží svoju predpísanú 
kapacitu.

Systém je dostatočne rýchly a Snapdragon 
636 je procesor, ktorý je výkonný na všestranné 
použitie. Pri porovnaní s najrýchlejšími proce-
sormi má rezervy, ale treba sa na ne sústre-
diť a porovnávať obe zariadenia vedľa seba. 
Bočný panel Side Sense je príjemné rozšírenie, 
podobne ako bočný panel na vlajkových lodiach 
od Samsungu. My sme ho až tak nevyužívali. 
Prekážalo nám mierne oneskorenie, ktoré 
zapríčinila animácia pri spustení. Keby sa apli-
kácie na paneli zapli ihneď po dvojitom ťuknutí, 
ocenili by sme to.
Zapožičal: Sony

fi lmov. Zároveň je tu stále podpora zvukového 
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motorola
moto g7

motorola
moto g7 play

Samsung
Galaxy A50

Sony
Xperia 10 Plus

Nokia
9 Pure View

Android 9, aktualizácie
1. 1. 2019

Android 9, aktualizácie
1. 12. 2018

Android 9, aktualizáci
1. 3. 2019

Android 9, aktualizácie
1. 2. 2019

Android 9, aktualizácie
1. 4. 2019

Dual Nano SIM Dual Nano SIM Dual Nano SIM Dual Nano SIM Dual Nano SIM

4 / 64 2 / 32 4 / 128 4 / 64 6 / 128

Snapdragon 632, 8-jadrový, 
1,8 GHz

Snapdragon 632, 8-jadrový, 
1,8 GHz

8-jadrový, 2,3 GHz
Snapdragon 636, 8-jadrový, 

1,8 GHz
Snapdragon 845, 8-jadrový, 

2,8 GHz

IPS LCD, 16 miliónov IPS LCD, 16 miliónov Super AMOLED, 16 miliónov IPS LCD, 16 miliónov pOLED, 16 miliónov, HDR10

6,2 / 1080 × 2270, 19:9 5,7 / 720 × 1512, 19:9 6,4 / 1080 × 2340, 19:9 6,5 / 1080 × 2520, 21:9 5,99 / 1440 × 2880, 18:9

microSDXC do 512 GB microSDXC do 512 GB microSDXC do 512 GB microSDXC do 512 GB nemá

4.2, ABGN, áno, áno, áno 4.2, BGN, áno, áno, nie 5.0, ABGNac, áno, áno, áno 5.0, ABGNac, áno, áno, áno 5.0, ABGNac, áno, áno, áno

12 (f/1.8) + 5 Mpx, 4K, 
30 fps

13 Mpx (f/2.0), 4K, 30 fps
25 (f/1.7) + 5 (f/2.2)  + 8 

Mpx (f/2.2), Full HD, 30 fps
12 (f/1.75) + 8 Mpx, 4K, 

30 fps
2 × 12 Mpx RGB (f/1.8) + 3 × 12 Mpx 

Mono (f/1.8), 4K, 30 fps

8 Mpx, Full HD, 30 fps
8 Mpx (f/2.2), Full HD, 

30 fps
25 Mpx (f/2.0), Full HD, 

30 fps
8 Mpx (f/2.4), Full HD, 

30 fps
20 Mpx (f/2.0), 4K, 30 fps

nie, 3000 mAh nie, 3000 mAh nie, 4000 mAh nie, 3000 mAh nie, 3320 mAh

157 × 75 × 8 / 172 147 × 72 × 8 / 149 159 × 75 × 8 / 166 167 × 73 × 8 / 186 155 × 75 × 8 / 172

USB-C, 18 W USB-C, 5 W USB-C, 15 W USB-C, 7,5 W USB-C, 18 W

motorola motorola Samsung Sony Nokia

249 149 349 429 629

108399 97739 146592 117440 263529

6192 5919 6790 6115 8343

510 515 1211 945 4673

418 422 1097 808 5139

2212 2219 2346 2312 3548

597 622 841 nekompatibilný 4645

5187 5142 7 311 5 688 13940

253 / 218 225 / 121 479 / 153 274 / 231 749 / neprešiel

       Verdikt
Honor 8A je cenovo dostupný telefón so 
základnou výbavou. Páči sa nám štýlová zadná 
strana, telefón ponúka použiteľný používateľ-
ský zážitok. Chýba NFC, pridanou hodnotou 
môže byť pre niekoho bezdrôtové FM rádio. 
Huawei P30 je rozumne navrhnutý telefón, 
ktorému môžeme reálne vytknúť iba chýbajúcu 
lepšiu odolnosť voči vode a prachu. V priamom 
porovnaní s konkurenciou mu bude chýbať aj 
kvalitnejšia stereo reprodukcia zvuku, avšak to 
bohato nahrádza fotoaparátom, ktorý v tejto 
cene predbehol konkurenciu. 
Huawei P30 lite uzatvára rodinu P30 a treba 
uznať, že ponúka atraktívnu výbavu vzhľadom 
na cenu. Je to štýlový telefón, ktorý vyzerá na 
pohľad skvelo, a to najmä v exotických farebných 
verziách. Nechýba mu prakticky nič a prináša aj 
všestranný zadný fotoaparát.
Nokia 9 Pure View, konečne. Smartfón, okolo 
ktorého bolo veľa kriku. A to ešte nebol ani na 
trhu. My ho stále testujeme a na našom webe 
budete nachádzať rôzne testy fotoaparátov. Má 

ich totiž 5 a my sme zvedaví, aký prínos to pre vás 
naozaj bude mať. Nokia 9 je bez pochýb krásny 
a rovnako tak aj šmykľavý mobil. Fotografi e robí 
vynikajúce a je to fotomobil, hoci nemá superop-
tické priblíženie. Toto je ale univerzálny smartfón, 
ktorý sa zameriava na náročných fotografov 
s cieľom upravovať fotky v RAW-e.
Motorola moto g7 je cenový tip na strednú trie-
du. Je to druhý najlepší smartfón série g7. Nám 
sa páčil pre svoj veľký displej, rýchle nabíjanie 
a rozšírenia Moto. Keď neviete, čo si kúpiť, chce-
te rýchly telefón s čistým Androidom, tento nech 
je vo vašom hľadáčiku ako prvý kandidát.
Motorola moto g7 play je najlacnejší z novej 
série. Mysleli sme si, že ho budeme musieť 
veľmi šetriť, a tak k nemu aj pristupovať. Opak 
je pravdou, toto je priama ukážka toho, že aj 
telefón za necelých 150 EUR môže byť dobrý 
spoločník. Len z nášho okolia naň pozeralo pár 
ľudí a parametre, ktoré im za danú cenu prine-
sie, im postačia. Má však iba 2 GB RAM, a tak je 
to stále low-end.

Samsung Galaxy A50 sa nám páčil. Je to ce-
novo dobre postavený smartfón od Samsungu. 
Má jeho ekosystém, rozhranie, podporu cloudu 
a ešte k tomu dobrý fotoaparát. Kto nechce 
čistý Android a zvládne občas pomalšie reakcie 
oproti modelom s čistým Androidom v tejto 
cene, toto je mobil preňho.
Sony Xperia 10 Plus je poriadne veľký a hlavne 
dlhý kus smartfónu. Sony ako multimediálna 
fi rma myslí, že pozeranie fi lmov vo formáte
21 : 9 je to, čo v smartfóne primárne potre-
bujeme. Snáď máte takých fi lmov vo vašej 
streamovacej službe čo najviac. Sekundárny 
dôvod o lepšom multitaskingu je sčasti pravdi-
vý. Android si ale interpoluje prvky automaticky 
k veľkosti rozšírenia a fyzickej šírke displeja. 
Aj to bude dôvod, prečo sa vám na obrazovku 
mnohokrát nezmestí ani o riadok viac ako na 
kratších smartfónoch s pomerom 18 : 9. 

„Ohýbateľný 
smartfón 
vyzerá 
dobre. 
Uvidíme, 
aká bude ich 
budúcnosť.“

MÁJ 2019 73



Konečne prišli na slovenský trh 
televízory Samsung z modelového radu 
2019. Videli sme ich už na výstave CES 
v Las Vegas, ale teraz sme mali možnosť 
dlhodobejšie ich vyskúšať v redakcii. 

amsung sa už pred časom rozhodol 
pre technológiu QLED. V minulosti to 
však bola len vylepšená technológia 

LED s tým, že podsvietenie bolo na okraji tele-
vízora a odtiaľ bolo svetlo ďalej rozvádzané na 
celú plochou televízora. Takýto televízor tak mal 
problémy pri scénach, pri ktorých je veľký kon-
trast medzi svetlou a tmavou časťou – typicky 
ohňostroj na tmavej oblohe. Okraje svetlých 
scén tu neboli ostré a aj čierna bola skôr sivá. 

Na rok 2019 Samsung použil podstatné 
vylepšenie a tým je priame zadné podsvietenie 
Direct-Full-Array. A je pravda, že v porovnaní 
napr. s dva roky starým Samsung televízorom 
je tu viditeľné zlepšenie. Rovnako tento - na 
výrobu komplikovanejší typ displeja - priniesol 
aj lepšie pozorovacie uhly. Na najlepší obraz 
tak už nemusíte sedieť celkom v strede pred 
televízorom, teraz majú dobrý obraz aj tí diváci, 
ktorí sedia skôr v uhle. Výsledkom zadného 
podsvietenia sú teda hlbšie odtiene čiernej, 
dobrý kontrast a širšie zorné uhly.

Ďalej Samsung umiestňuje kvantový 
procesor z 8K modelov aj do nových modelov 
QLED 4K. A to znamená umelú inteligenciu 
a jej využitie pri upscalingu obrazu z nižšieho 
rozlíšenia na vyššie. Funguje to tak, že televízor 
rozpoznáva zobrazovaný obraz a porovnáva 
jednotlivé objekty so svojou databázou. Tá 
obsahuje informácie o tom, ako by mal objekt 
vo vysokom rozlíšení vyzerať, a to aj televízor 
zobrazí. Umelá inteligencia sa využíva aj pri 
zvuku, ten sa prispôsobuje danej miestnosti 
a hladine hluku v nej. 

Q85R podporuje štandard HDR10+ na op-
timalizáciu kontrastu, je tu HDR1500 a tele-
vízor existuje v uhlopriečkach 55 a 65 palcov. 
Súčasťou televízora je hlasový asistent Bixby, 
môžete ho však ovládať napr. v angličtine. Ak 
tak urobíte, Bixby vám poradí napr. aj s výbe-
rom vhodného obsahu pre vás. Samsung tiež 
ohlásil podporu pre iTunes Movies (fi lmy na 
zakúpenie alebo požičanie) a Apple AirPlay 2 
(prehrávanie obsah z Apple zariadení na tomto 
televízore). V dobe testovania tohto televízora 
nebol ešte k dispozícii upgrade, ktorý by tieto 
funkcie umožnil. 

Špecialitou je však režim Ambient, ktorý 
premení veľkú čiernu plochu na niečo užitočné 
vtedy, keď práve televízor nesledujete. Môžete 
si zobraziť umelecké diela, dekoratívne motívy, 
správy, počasie alebo nechať splynúť televízor 
s pozadím. Senzor úrovne okolitého osvet-
lenia automaticky prispôsobí jas obrazovky 
svetelným podmienkam a minimalizuje tak 
spotrebu energie. Možnostiam režimu Ambient 
sa budeme venovať v nasledujúcom vydaní pri 
teste modelu Q90R. 

Ešte pripomeňme, že tento televízor sa 
dodáva ako panel + prepojovacia skrinka 
OneConnect box. Tieto časti sú prepojené prie-
hľadným káblom (tzv. Invisible) a k samotnému 
panelu ide len tento kábel, žiadne napájanie. 
To umožňuje efektné zavesenie televízora na 
stenu a Q85R je riešený tak, že medzi panelom 
a stenou nie je žiadna viditeľná medzera. 
Zapožičal: Samsung

SAMSUNG 65Q85R PRI PRVOM 
NASTAVOVANÍ, V REŽIME AMBIENT 

A PRI SLEDOVANÍ TV VYSIELANIA

MOBILNÁ APLIKÁCIA DOKÁŽE PRENIESŤ 
OBRAZ Z TV DO SMARTFÓNU

PREPOJOVACÍ BOX ONECONNECT SO SVOJIMI 
PORTAMI

T E S T

ONDREJ MACKO

S

Televízor Samsung
z Las Vegas už aj u nás

v Las Vegas, ale teraz sme mali možnosť 

Hard

DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE MÁ 
PRIAME TLAČIDLÁ NAPR. 

NA NETFLIX

Hlavné vlastnosti

• uhlopriečka 65 palcov, rozlíšenie 4K, 
technológia QLED s priamym zadným 
podsvietením

• upscaling nízkeho rozlíšenia na 4K 
s procesorom Quantum 4K a umelou 
inteligenciou

• inteligentné ovládanie jasu a hlasitosti 
podľa aktuálnych podmienok

• vylepšený režim Ambient 
s umeleckými dielami a splynutím 
s okolím

• 4x HDMI 2.0, 3x USB, Ethernet, Wi-Fi, 
slot CI

• energetická trieda B, príkon 200 W 
max, typicky 176 W

C E N A 3 0 9 9  €
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Sedemdesiate narodeniny sú významné 
v živote človeka a aj fi rmy. Pre fi rmu je 
to vek, kedy je zrejmé, ako to so svojimi 
produktami či službami naozaj myslí 
a kde sú jej kvality. Svoje 70. narodeniny 
oslavuje aj americká fi rma McIntosh 
Labs, čo je viac ako pojem v oblasti 
audioreprodukcie.

irma bola založená v roku 1949 
a preslávila sa vynikajúcimi audio-
systémami do domácnosti. Dnes sa 

zameriava na stereofónne zvukové systémy 
a viackanálové domáce kiná s priestorovým 
zvukom v  najvyššej kvalite. 

Okrúhle narodeniny sa oplatí niečím osláviť 
a McIntosh sa rozhodol pre sériu výnimočných 
produktov s prívlastkom 70th Anniversary. Tieto 
stelesňujú skúsenosti a zručnosti, ktoré fi rma 
počas svojho vývoja získala a vy si teraz môžete 
kúpiť to najlepšie z najlepšieho. Tak teda, ak máte 
šťastie, je to totiž limitovaná séria s obmedzením 
na 70 kusov. Na Slovensku sa v Bis Audio nachá-
dzajú oba produkty z tejto série, a to predzosilňo-
vač MC70 a koncový stupeň MC2152. 

Na predstavenie týchto produktov sme 
sa veľmi tešili. Bis Audio má totiž obrovské 
posluchové miestnosti, vynikajúcu kávu a sú 
tu milí ľudia, ktorí vám vysvetlia, čo a ako 
funguje a tiež majú bohatú skladbu kvalitných 
nahrávok. Okrem týchto zariadení tu nájdete 
aj odpovedajúce reproduktory a káblovanie. Je 
totiž podstatné skúšať predzosilňovač a kon-
cový stupeň tak, aby ste nemali úzke hrdlo na 
vstupe ani na výstupe z celého reťazca. 

Koncový stupeň McIntosh MC2152
Zážitok je ho už len zapnúť. Po jeho zapnutí sa 
totiž rozsvietia dve stredné elektrónky a po-
stupne sa rozsvecuje všetkých 8 elektrónok. 
Naozaj efektné, navyše si môžete voliť farbu 
podsvietenia zelenú alebo červenú a priestor 
s elektrónkami chrániť mriežkou. Najviditeľnej-
šou časťou zariadenia sú dva veľké transfor-
mátory aj so schémami zapojenia.

Samotné vyhotovenie MC2152 je elegantné, 
vyrobený je z hrubého plechu v čiernej farbe 
v retro štýle. Ovláda sa dvoma veľkými otočný-
mi gombíkmi. Výkon na jeden z dvojice kanálov 
je úctyhodných 150 W. Ako vstupy sú tu dva 
XLR a pozlátené Cinch konektory. Obrovské vý-
stupné svorky umožňujú prepojiť reprosústavu 
s impedanciou 2, 4 a 8 Ohmov. V našom prípa-
de to bola dvojica reproduktorov Sonus Faber 
IL CREMONESE s kabelážou od AudioQuest. 

Predzosilňovač McIntosh C70 
Ten je v podobnom dizajne ako koncový zosil-
ňovač. Ovládanie je o niečo bohatšie. Dva naj-
väčšie gombíky sú venované hlasitosti a pre-
pínaniu vstupov. Pri hlasitosti vidíte červené 
podsvietenie signalizujúce aktuálne nastavenú 
úroveň. Ďalej môžete nastavovať korekcie, teda 
výšky, basy, stereováhu, prípadne ich tlačidlom 
hneď vypnúť. 

K predzosilňovaču môžete pripojiť gramofón 
s prenoskou typu MM aj MC – impedanciu volíte 
prepínačom vzadu. Využiť môžete aj prepojenie 
na slúchadlá s fi remným zosilňovačom High 
Drive a riadiacou jednotkou HXD. Z výstupov sú 
tu dva symetrické a dva asy-
metrické výstupy. Na zadnej 
strane nájdete tri linkové 
cinch vstupy a dva výstupy. 
K tejto zostave dostanete 
ešte 300-stranovú knihu 
o vývoji fi rmy. 

A konečne počúvame
Ako nahrávky sme si najprv vypýtali náš ob-
ľúbený Pink Floyd/Dark Side of The Moon a aj 
sme ho dostali. V Bis Audiu nám ale odporučili 
niečo, čo je predsa len nahraté lepšie a so 
súčasnou technikou. A urobili dobre, hneď sa to 
prejavilo na reprodukcii.

Najviac sme si užili referenčné CD s názvom 
Groove Into Bits Vol. 2 a z neho skladbu Harlem 
Nocturne/Illinois Jacquet s fantastickým 
saxofónom. Na takýchto skladbách ako i na 
symfónii najlepšie vynikne kvalita celého reťaz-
ca a produkty s logom 70. výročia McIntoshu tu 
excelovali. Celkovo sme si túto skladbu pustili 
trikrát pri rôznych hlasitostiach a s elektrónka-
mi je to zážitok, ktorý vám odporúčame. Stačilo 
zatvoriť oči a celý orchester aj so saxofónom 
zrazu stál pred vami. Počuli sme každého 
umelca, vedeli sme, kde stál. Virtuálne sme tak 
sedeli na najlepšom mieste v koncertnej sieni 
a koncert sa konal vtedy, keď sme chceli my. 

Ďalej sme vyskúšali strunové nástroje v podaní 
David Friesen a Glen Moore/Returning a bolo 
jasné, že testovanie 70. narodenín McIntoshu tak 
skoro neskončí. Tak aj bolo, zdržali sme sa dva-
krát toľko ako sme mali v pláne, ale táto zostava 
za to stojí. Veď na dobré sa rýchlo zvyká ...
Testovali sme v: Bis Audio, www.bisaudio.sk 

CELKOVO 16 ELEKTRÓNOK V KONCOVOM 
STUPNI MCINTOSH MC2152

ZADNÁ STRANA KONCOVÉHO 
ZOSILŇOVAČA

Koncový stupeň McIntosh MC2152

CELKOVO 16 ELEKTRÓNOK V KONCOVOM 
STUPNI MCINTOSH MC2152

F

McIntosh
a jeho 70. narodeniny

C E N A K O N C O V Ý  S T U P E Ň  M C 2 1 5 2  –  1 8  0 0 0  € ,

S T E R E O  E L E K T R Ó N K O V Ý  P R E D Z O S I L Ň O V A Č  C 7 0  –  8 0 0 0  € 8 0 0 0  €

PREDZOSILŇOVAČ 
MCINTOSH C70 

S ELEGANTNÝM DIZAJNOM 

T E S T

ONDREJ MACKO
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PREHĽAD

ONDREJ MACKO

Prehľad

deálny spôsob holenia je proti smeru 
rastu fúzov a pohodlne si oholíte aj 
chĺpky väčšej dĺžky nielen na tvári, 

ale teraz aj na celom tele. OneBlade neholí tes-
ne pri pokožke, ako je to pri holení britvou alebo 
žiletkou. Po holení OneBlade-om tak nemáte 
vôbec podráždenú pokožku. Aj tak sa ale hodí 
po holení niečo na tvár. 

Holiaca čepeľ OneBlade kombinuje rýchlo sa 
pohybujúce ostrie (kmitá 200-krát za sekundu) 
so systémom dvojitej ochrany. Naozaj s ním 
oholíte efektívne aj dlhšie chlpy a v podstate 
nie je spôsob ako sa s ním porezať. Rezacia 
plocha má totiž hladký povrch a oblé špičky 
chránia vašu pokožku.

Aktuálne som testoval OneBlade pre tvár, 
ale aj celé telo, konkrétne označenie produktu 
je QP2620/20 Tvár a Telo. Jeho bežná cena 
je 49,99 eura a okrem holenia tváre si ním 
môžete odstrániť chlpy na hrudi, na podpazuší, 
super je na strihanie chlpov v nose a v ušiach. 
Ak chcete, oholíte si s ním aj intímne partie. 
Aby to všetko dokázal, má teraz ďalšiu dopln-
kovú výbavu.

Súčasťou tohto balenia sú 3 zastrihovacie 
hrebeňové nadstavce (s výškou ostávajúcich 
fúzov 1, 3 a 5 mm). Vyberiete si ten nadsta-
vec, ktorý vám urobí strnisko želanej veľkosti 
alebo sa holíte celkom bez nadstavca. Ďalej 
tu po novom nájdete dve čepele, jednu na tvár 
a druhú na telo plus je tu ochranný nadstavec 
proti porezaniu v citlivých oblastiach. Pripojením 
hrebeňového nadstavca na telo (3 mm) budete 
môcť jednoducho zastrihávať v akomkoľvek 
smere. Každá vymeniteľná čepeľ má život-
nosť až 4 mesiace – v našom prípade to takto 
funguje pri holení 2-krát do týždňa. Všetko 
v dodávke je vodotesné, strojček sa dá použiť 

na suché i mokré holenie/zastrihovanie. Ja 
sa rád holím v sprche a OneBlade vždy čistím 
pod tečúcou vodou. Na holenie s OneBlade 
strojčekom môžete použiť aj penu, ale nie je 
to nevyhnutné. 

OneBlade je ideálny na vytvorenie 
presných okrajov brady, a to pomocou 
spomenutej obojstrannej čepele. Môžete sa 

ňou holiť v oboch smeroch, holenie je 
pohodlné a veľmi rýchle. 

Dĺžka výdrže nepretržitého holenia 
na batériu je 45 minút, batéria je 
NiMH a doba nabíjania úplne prázd-
nej batérie je 8 hodín. Nabíjací adap-
tér si pri dlhších cestách zoberte 
so sebou, má špecifi cké pripojenie. 
Dnes by sme viac preferovali nabíja-
nie cez USB-C. Pri kratších cestách 
však vydržíte na batériu. Maximálna 

spotreba energie počas holenia je 2 W. 
Existuje aj balenie s označením Philips OneBla-

de QP2630/30 na tvár a telo a to stojí 64,99 
eura. Rozdiel voči testovanému baleniu je v tom, 
že tu máte navyše jeden hrebeňový nadstavec 
s výškou strniska 2 mm a súčasťou dodávky je aj 
mäkké textilné puzdro. Samotný strojček obsa-
huje Li-Ion batériu s predĺženou výdržou na 60 
minút a doba nabíjania je skrátená na 4 hodiny. 
Tento strojček má v prednej časti inú farbu a jeho 
súčasťou je aj indikátor plného nabitia.

Ako sa s OneBlade pracuje, si môžete pozrieť 
aj na našom videu. Celkovo ho jednoznačne 
odporúčame, je to užitočné zariadenie. 

S DOPLNKOVOU 
VÝBAVOU SA DÁ 

ZBAVIŤ AJ CHĹPKOV 
PO CELOM TELE

S ONEBLADE SA ĽAHKO DAJÚ UROBIŤ 
PRESNÉ OKRAJE BRADY

VYŠŠIA VÝBAVA ONEBLADE 
MÁ LEPŠIU BATÉRIU 
A BOHATŠIU VÝBAVU

TOTO JE ČEPEĽ 
NA ONEBLADE 
A POREZAŤ SA 

S NÍM NIE JE 
MOŽNÉ 

presných okrajov brady, a to pomocou 
spomenutej obojstrannej čepele. Môžete sa 

ňou holiť v oboch smeroch, holenie je 
pohodlné a veľmi rýchle. 

Dĺžka výdrže nepretržitého holenia 
na batériu je 45 minút, batéria je 
NiMH a doba nabíjania úplne prázd-
nej batérie je 8 hodín. Nabíjací adap-
tér si pri dlhších cestách zoberte 
so sebou, má špecifi cké pripojenie. 
Dnes by sme viac preferovali nabíja-
nie cez USB-C. Pri kratších cestách 
však vydržíte na batériu. Maximálna 

spotreba energie počas holenia je 2 W. 
Existuje aj balenie s označením Philips OneBla-

I

TOTO JE ČEPEĽ 
NA ONEBLADE 
A POREZAŤ SA 

S NÍM NIE JE 
MOŽNÉ 

Holenie pre tvár
a celé telo pomocou 
OneBlade 

Holiaci strojček OneBlade 
od Philips používam už viac 
ako rok. Hlavne na cestách 
je to šikovné riešenie, lebo je 
ľahko prenosné a na oholenie 
nepotrebujete v podstate nič, 
len samotný strojček. 
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Hard

Vyskúšali sme dva typy slúchadiel. Dnes veľmi 
populárne totálne bezdrôtové a klasické káblové 
so zameraním na aktívnych ľudí. Oba sú určené 
pre svoju skupinu používateľov, jedny majú 

VYMENITEĽNÉ NÁVLEKY RÔZNYCH 
VEĽKOSTÍ PRE SLÚCHADLÁ 

THOMSON

T E S T

MICHAL REITER

Testovali sme

Bezdrôtové a športové 
slúchadlá

Hama Bluetooth Disc
Tieto sú ideálne na bežné nosenie vonku alebo 
v kancelárii. Nie sú úplne stavané na šport, ale 
keď vám budú držať v ušiach, môžete ich využiť 
aj takto. Na jedno nabitie vydržia do troch hodín. 
Kolíska, ktorá sa so slúchadlami dodáva ich 
nabije kompletne trikrát. To je akceptovateľná 
hodnota, najmä keď zohľadníme väčšie rozmery 
kolísky. Slúchadlá v nej držia magneticky, no 
aj tak sa otočným pohybom zatvára. Takto 
zostávajú chránené proti fyzickému poškodeniu 
a vypadnutiu z nabíjacích konektorov. Slúchadlá 
majú signalizačné LED diódy na znamenie 
zapnutia a párovania. Proces je jednoduchý a 
celkovo sa dajú spárovať veľmi jednoducho. Na 
spojenie je použitá technológia Bluetooth 4.2.

Na hornej strane majú obe multifunkčné tla-
čidlá na ovládanie hudby a telefonátov. Samotná 
kolíska sa nabíja cez microUSB port. Slúchadlá 
dokáže nabiť úplne až trikrát. Celkovo sú nená-
padné a nie sú také veľké, ako by mohli pôsobiť. 
Frekvenčný rozsah majú znížený v hornej časti 
pásma, poskytujú teda rozsah iba 20 ÷ 10 

Konektor je typu I a 4-pólový kontakt je 
pozlátený. V balení je na výber z troch veľkostí 
návlekov na zvukový kanál. Sú oranžové, pres-
ne tak ako farba kábla. Netradičným prvkom je 
aretačné teliesko na slúchadle. To zabraňuje 
príliš hlbokému vloženiu do zvukovodu. Na 
rozdiel od iných modelov je táto súčasť pevne 
integrovaná a navyše z tvrdého plastu. Ten 
sme ale nijako nepociťovali a takisto to nemalo 
vplyv na dostatočné zasunutie do zvukovodu.

Slúchadlá ale držia skutočne pevne. My sme 
pri teste použili najväčší rozmer návleku. Je o 
poznanie väčší, než je to bežné pri tomto type 
slúchadiel. Drží pevne a zároveň tlmí okolité 
zvuky. Tak na úrovni do 70 %. Nevýhodou je 
ale gumový materiál, ktorým je potiahnutý 
kábel. Prenáša rušenie z oterov o oblečenie. 
Na kábli je len jedno ovládacie tlačidlo, a to na 
pozastavenie hudby alebo prijímanie hovorov. V 
prípade, že to váš smartfón podporuje, budete 
môcť ovládať viacerými rýchlymi stlačeniami aj 
prechádzanie medzi skladbami.

Slúchadlá majú frekvenčný rozsah 20 ÷ 20 000 Hz, 
čo je štandardná hodnota. Pociťovali sme ale 
menšiu absenciu basov. Stredy a výšky vynikajú 
najviac. Hudobne produkujú vyvážený zvuk, pre 
milovníkov dunivých basov sa ale nehodia. 
Slúchadlá zapožičal: Hama Slovakia

7 5 , 9 9  €c e n a 2 1 , 9 9  €c e n a

- Nižší frekvenčný rozsah - Prenášanie ruchov otieraním kábla 
- Znížená reprodukcia nízkych tónov

+ Malé rozmery
+ Multifunkčné tlačidlá
+ Cena

+ Vysoká odolnosť voči vode
+ Vyváženosť zvuku
+ Aretačné teliesko
+ Stabilné držanie

Hama
Bluetooth Disc

Thomson
EAR3245

THOMSON

dosť zreteľné, to zároveň aj so stredovou oblas-
ťou, ktorá týmto získava na intenzite. Môžete s 
nimi aj telefonovať a poskytujú podobné funkcie 
ako iné slúchadlá v tomto vyhotovení.

Cenovo patria do priemeru, na trhu nájdete 
lacnejšie aj drahšie slúchadlá. Tu získavate až 
12 hodín používania s postupným nabíjaním, 
čo môže byť jednou z ich hlavných výhod. Teda 
hneď po cene.

Thomson EAR3245
Slúchadlá s mikrofónom a vyhotovením špe-
ciálne pre športovcov. Na pohľad sú to bežné 
slúchadlá v káblovom vyhotovení, no majú 
zosilnenú ochranu proti vode. Tieto konkrétne 
obsahujú vyhotovenie s certifi káciou odol-
nosti IPx7, ktorá zabraňuje prenikaniu 
vody. Môžete byť s nimi vo vode, 
pokojne vám do nej môžu 
celé spadnúť a nič sa im 
nestane. Aspoň po dobu 
30 minút do hĺbky 
jedného metra.

Dvojžilový kábel je 
bez ďalšej ochrany. 
Prekvapila nás jeho 
menšia poddajnosť. 000 Hz. Nie je to veľkou 

prekážkou. Paradoxne 
sa nám vysoké tóny javili 

NABÍJACIA KOLÍSKA 
MÁ PEKNÝ DIZAJN

limitovanú výdrž, druhé zase limituje 
kábel. No a líšia sa aj cenou.
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Do redakcie nám prišli najnovšie 
zariadenia Microsoft Surface. Konkrétne 
sme testovali konvertibilný tablet Surface 
Pro 6 a najnovší Surface Laptop 2. Nová 
generácia bohužiaľ nepriniesla takmer 
žiadne dizajnové zmeny a jediným 
vylepšením je tak iba o niečo viac 
výkonu.

Surface Pro 6 má rovnaký dizajn ako pred-
chodca a totožnú portovú výbavu. Tablet obsa-
huje USB 3.0 port, mini DisplayPort a Surface 
konektor. USB-C port však stále chýba, čo dnes 
považujeme za hlavný nedostatok.

Surface Pro 6 sme testovali v konfi gurácii 
s procesorom Intel Core i5-8250U, 8 GB RAM 
a 128 GB SSD úložiskom. Cena tejto konfi -
gurácie je 1049 eur, za dvojnásobné úložisko 
si priplatíte 300 eur. Klávesnica stojí 125 eur 
a k tabletu si môžete kúpiť aj pero za 90 eur.

Chválime aj výbornú výdrž, ktorá v teste 
PCMark 8 dosiahla 5 hodín a 44 minút. Je to 
dobrý výsledok.

Surface Laptop 2
Aj v prípade notebooku Surface Laptop 2 sme 
mali k dispozícii najnižšiu konfi guráciu s proceso-
rom Intel Core i5-8250U, 8 GB RAM a 128 GB SSD 
úložiskom. Cena tejto konfi gurácie je 1169 eur, 
čiže za Surface notebook zaplatíte prakticky rov-
naké peniaze ako za Surface tablet s klávesnicou.

Laptop 2 má 13,5-palcový displej s rozlíšením 
2256 x 1504 pixelov. Maximálny jas sme namerali 
na úrovni 362 cd/m2, čiže tablet ponúka o dosť 
jasnejší displej. Laptop 2 však ponúka lepšie 
pokrytie farebných priestorov, v prípade sRGB je 
to 97,5 %. Kvalita reprodukcie zvuku je výborná.

Zabudovaná klávesnica ponúka tradične 
veľmi pohodlné písanie a využíva podobnú 
textíliu ako externé klávesnice pre Surface 
tablet. Tento materiál je pohodlný na dotyk, na 
rozdiel od tabletu však klávesnicu jednoducho 
nevymeníte, ak by ste si ju výrazne zašpinili.

Portová výbava je totožná so Surface Pro 6, 
takže notebook ponúka USB 3.0 port, mini 
DisplayPort a Surface konektor. Stále čakáme 
na USB-C port, ten by sme ocenili viac ako mini 
DisplayPort. Výdrž batérie v teste PCMark 8 
dosiahla 5,5 hodiny.

Verdikt
Naše dojmy z používania Surface Pro 
tabletu a notebooku Surface Laptop 
sme podrobnejšie zhrnuli v minulých 
vydaniach magazínu TOUCHIT. Nová ge-
nerácia prináša iba výkonnejší procesor, 
používateľský zážitok je bez zmeny.

Surface zariadenia patria k tomu 
najlepšiemu, čo je dnes dostupné na 

urface Pro 6 aj Surface Laptop 2 sa už 
ofi ciálne predávajú aj na Slovensku. To 
je pravdepodobne najväčšia novin-

ka, ktorú vám môžeme o týchto zariadeniach 
povedať. A dostupné sú aj v čiernom prevedení, 
takže ak vám nevyhovuje šedé šasi, konečne 
máte možnosť kúpiť si inú farebnú verziu. Zvyšné 
vlastnosti dizajnu však ostali bez zmeny.

T E S T

ROMAN KADLEC

C E N A O D  1  1 6 9  €

S

Testovali sme najnovšie počítače 
Microsoft Surface
Zmeny si takmer nevšimnete

Model Microsoft Surface Pro 6 Microsoft Surface Laptop 2

Displej 12,3", IPS, 2736 x 1824 px, 60 Hz 13,5", IPS, 2256 x 1504 px, 60 Hz

CPU / GPU Intel Core i5-8250U / Intel UHD 
Graphics 620

Intel Core i5-8250U / Intel UHD 
Graphics 620

Operačná pamäť / Úložisko 8 GB DDR4 / 128 GB SSD 8 GB DDR4 / 128 GB SSD

Konektivita USB 3.0, mini DisplayPort, 
Surface konektor, 3,5 mm jack

USB 3.0, mini DisplayPort, 
Surface konektor, 3,5 mm jack

Rozmery a hmotnosť 292 x 201 x 8,5 mm / 0,77 kg bez 
klávesnice 308 x 223 x 14,5 mm / 1,25 kg

Test - Benchmarky

PCMark 10 - Rozšírený test 2 266 1 767

PCMark 8 - výdrž / skóre 5:44 / 2 299 5:32 / 2 573

Test - Displej

Minimálny / maximálny jas 446 lúmenov 362 lúmenov

Pokrytie farebných 
priestorov

92,2 % sRGB, 64,1 % Adobe RGB,
66,7 % DCI P3

97,5 % sRGB, 70,4 % Adobe RGB,
73,3 % DCI P3

  Parametre a  namerané hodnoty  testovaných produktov  

Surface Pro 6   
Surface Pro 6 je konvertibilný tablet s odní-
mateľnou klávesnicou, ktorú si však v prípade 
záujmu musíte dokúpiť. Nie je totiž súčasťou 
základného balenia. Takéto riešenie môže byť 
praktické, pokiaľ plánujete používať Surface 
tablety aj v budúcnosti, resp. pokiaľ chcete mať 
jednoduchú možnosť vymeniť starú klávesnicu 
za novú. Okolie klávesov je pokryté textilným 
povrchom, ktorý je príjemný na dotyk, avšak 
teoreticky sa môže ťažšie čistiť v porovnaní 
s plastom alebo kovom. To by sme však vedeli 
posúdiť až po 1,5 alebo 2 rokoch používania.

Surface tablet má tradične kvalitný displej. 
Jeho uhlopriečka je 12,3 palca a rozlíšenie je 
2736 x 1824 pixelov. V rámci nášho testovania 
sme namerali maximálny jas takmer 450 cd/m2, 
čo je vynikajúci výsledok. Výborné je tiež pokry-
tie farebného priestoru sRGB na úrovni 92 %. 
Displej a reprodukcia zvuku je dlhodobo silnou 
stránkou Surface Pro tabletov a 6. generácia 
nie je výnimka.

O D  1  1 6 9  €

trhu. Pokiaľ pre vás 
nie je problém cena 
zariadenia alebo 
slabšia portová vý-
bava, potom Pro 6 aj 
Laptop 2 odporúča-
me. Ponúkajú skvelú 
audiovizuálnu výbavu 
a výbornú výdrž 
batérie.

C E N A O D  1  0 4 9  €  +  1 2 5  €  Z A  K L Á V E S N I C U

Zapožičal: Microsoft

MÁJ 2019 79

TEST



Hard

Viaceré konfi gurácie nájdete aj 
v tomto segmente. Kúpiť sa dajú 
skutočne drahé notebooky, ktoré 
majú bohatú výbavu, ale aj lacnejšie 
varianty. Také sa nám stretli v našom 
dueli notebookov. Teraz opäť pracovne 
zameraných modelov. Kým prvý má 
ohromujúcu výbavu a vysoký výkon, 
druhý je skromnejší, ale má väčšiu 
výdrž na batériu.

T E S T

MICHAL REITER

Duel

Lenovo
ThinkPad P72

SPÔSOB OVLÁDANIA –
TOUCHPAD A KLÁVESNICA

PRACOVNÁ STANICA
BEZ KOMPROMISOV

ISV CERTIFIKÁCIA

MSI Prestige PS63 Modern 8M

Malý

„Poriadny 
výkon v tele 
prenosného 

počítača? 
Kúpte si 

pracovnú 
stanicu 

v podobe 
notebooku“

 VS.
Lenovo ThinkPad P72

Veľký

Pracovné 
notebooky 

Lenovo a MSI

TOP 3 argumenty

1
2
3

Lenovo ThinkPad P72
Toto by ste nechceli mať na kolenách. Avšak 
na pracovný stôl je to vynikajúca mašina. My to 
vieme, Lenovo to vie, a tak si za ňu aj poriadne 
vypýtali. Cena odpovedá jej možnostiam a je 
nám jasné, že toto nebude pre občasného hrá-
ča. Hoci na hry je to poriadne delo. Rovnako tak 
aj na grafi cké aplikácie. Opäť s ISV certifi káciou 
kompatibility hardvéru a softvéru.

Celkový pohľad
Pracovná stanica ThinkPad P72 ide iným 
smerom ako notebook MSI. Tu sa výrobca 
zameral na veľký displej a skutočne silnú 
výbavu. Telo ponecháva v známom ThinkPad 
dizajne a nepodcenil ani odolnosť. Nech už je 
tento stroj poriadne veľký, stále má vojenskú 
certifi káciu odolnosti. Špeciálne navrhnuté telo 
je také odolné, že ho môžete uchopiť aj za dis-
plej a nezlomíte ho. Nuž, pri jeho hmotnosti je 
celkom problém zdvihnúť ho len jednou rukou. 
Dostupný je v niekoľkých konfi guráciách. Dobrá 
správa je, že si ho môžete kúpiť aj v lacnejšej 

Toto by ste nechceli mať na kolenách. Avšak 

odobne ako v segmen-
te inak zameraných 
notebookov, aj tu sa 

snažia výrobcovia zaujať rozšírenými 
technológiami. Lenovo sa sústreďuje na 
hardvérovú podporu a prepojenie s fi rem-
ným softvérom Vantage. Takisto ponúka aj ISV 
certifi káciu, aby ste mali istotu, že vaše aplikácie 
budú stabilné. Ak nie, je to dôvod na reklamáciu 
zariadenia. To je ojedinelý úkaz, s ktorým by ste 
nemali šancu pri ISV necertifi kovanom počítači.

MSI zase prináša optimalizáciu pre grafi cké 
aplikácie. Rozpozná, ktoré z podporovaných 
máte nainštalované a na základe toho si môžete 
zapnúť optimalizáciu výkonu a systémových 
prostriedkov. Páčili sa nám aj špeciálne režimy 
nasvietenia a tónovania farieb pre vybrané kan-
celárske činnosti. V tejto súvislosti sa stretnete 
s pojmom IPS-Level. Je to typ displeja z TN 
panelov avšak vlastnosťami podobný IPS pane-
lu. Hlavný rozdiel, ktorý je pozorovateľný voľným 
okom je v jase pri sledovaní z väčších uhlov na 
displej. Podobá sa na štandardný IPS panel a na 
obsah budete vidieť, postupne pôjde do sivasto 
až striebristého nádychu zobrazenia.

P

obsah budete vidieť, postupne pôjde do sivasto 
až striebristého nádychu zobrazenia.

THINKPAD P72 JE NAOZAJ VYŠŠÍ AKO BEŽNÉ NOTEBOOKY
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ZADNÝ KRYT 
MODELU P72

POHĽAD NA KLÁVESNICU A ČÍTAČKU 
ODTLAČKOV PRI P72

Ovládanie
Je tu štandardná klávesnica z ThinkPadov ako ju 
možno poznáte z iných modelov. Je vynikajúca 
a vďaka tvarovaniu klávesov sa na nej dobre 
píše. Zároveň je tichá. Toto je niečo, čo by sme 
až tak nečakali pri tomto type stroja a hlavne 
jeho veľkosti. Výrobca ale použil osvedčený 
koncept a tak sa veľmi nemá ako líšiť od iných 
modelov. Dva stupne podsvietenia nám stačia. 
Tým, že sú klávesy čierne a majú biely krémový 
návrh písma, je dobre viditeľná za každých okol-
ností. Cez deň aj s podsvietením alebo bez.

Klávesy Ctrl a Fn Lenovo vytrvalo zamieňa 
oproti drvivej zvyklosti iných výrobcov. Máte 
ale možnosť ich funkcionalitu prehodiť buď 
v BIOS-e alebo priamo v softvéri Vantage.

My ale najviac oceňujeme najlepší touchpad 
s akým sa nám kedy pracovalo. Má tlačidlá nad 
ním, aby ste mohli používať aj polohovací klobúčik 
vnorený medzi klávesy. Zároveň ale máte tri fyzic-
ké tlačidlá myši a to je naozaj dobrá kombinácia 
na prácu. Dokonca ideálne v spojení s myšou. 
Zvláštnosťou sú tlačidlá pod touchpadom. Takisto 
trojica a sú tenšie, než ich poznáme z iných 
modelov, hoci tam je už len dvojica. Tu navyše nie 
je klikateľný touchpad a je pevný.

Z praxe
Notebook je tak super výkonný a má takú 
výkonovú rezervu, že sme mali problém ho po-
riadne zahriať. Detaily v najnovších hrách sme 
nastavili na maximum, no chladiaci systém 
sa začal ozývať až po chvíli. Keď to porovná-
te s bežnými notebookmi, toto je hneď iná 
káva. Bežný notebook začne hučať po zapnutí 
prehliadača Chrome, jeho vypnutí a novom za-
pnutí. Tu bol pri menej náročných činnostiach 
notebook prakticky nehlučný. V meradle menej 
náročných činností to pre danú konfi guráciu 
znamenalo hromadnú konverziu a vylepšovanie 
100 kusov 16 Mpx fotiek.

Na rozdiel od modelu MSI sa dá veko displeja 
otvoriť až na 180° aj keď nebol dotykový. Tí po-
užívatelia, ktorí majú radi LED diódy a ukazova-
tele aktivity si prídu na svoje. Pod displejom sa 
nachádza súprava podsvietených ikon. Budete 
tak poznať aktivitu disku alebo aktívne Wi-Fi 
pripojenie.

Na nabíjanie tohto notebooku potrebujete 
silný zdroj. Výrobca pridal 230 W adaptér. My 
sme vyskúšali pripojiť slabší a systém Vantage 
nás upozornil, že nedodáva dostatok energie. 
Následne sa nabíjanie vypne, aby sa nepoško-
dila batéria.

No a nakoniec ešte jedna dobrá správa. 
Pozrite sa do našej tabuľky na porty P72. 
K tomuto notebooku asi nebudete potrebovať 
dokovaciu stanicu. Má extrémnu výbavu portov.
Zapožičal: Lenovo

MSI
Prestige PS63 

Modern 8M
TENKÝ PROFIL

TICHÝ A DLHÁ VÝDRŽ

SOFTVÉROVÉ NÁSTROJE
OD VÝROBCU

verzii. Môžete ušetriť aj polovicu sumy a ísť 
na slabšiu, no stále silnú výbavu. Jeho hrúbka 
nám pripomína časy spred viac ako 8 rokov, 
keď boli takto hrubé úplne všetky počítače. 
Serverový procesor ale treba chladiť a s návr-
hom súhlasíme.

Displej
Displej má uhlopriečku 17,3“ a v našom prípade 
až 4K rozlíšenie. Práve toto je displej, ktorý má 
podporu Adobe 100 % rozsahu farieb. Na grafi -
ke to poznať a získate presné farby podľa tejto 
oblasti. Netvrdíme, že práve Adobe pokrýva 
všetky farby, ale je to štandardizovaný rozsah. 
Máte tak grafi cky presný displej, ktorý ste 
schopný zaplatiť. Notebook nemá super tenké 
rámiky čo nám až tak neprekážalo. Z pohľadu 
ergonómie oceníte to, že je displej posunutý 
vyššie. Poloha a výška externého monitora to 
síce nie je, ale podobá sa. Aj preto je prínosom, 
že spodný pás pod displejom je širší. Horná 
strana má svoju šírku aj kvôli infrakamere na 
rozpoznávanie tváre. Takisto aj toto je na vás 
a môžete si vybrať konfi guráciu bez tohto 
doplnku a iba s obyčajnou kamerou.

Výrobca neponúka žiadne extra nastavenia 
obrazovky ako v prípade MSI. My sme však rad-
šej za takýto skutočný IPS displej s podporou 
100 % Adobe. Nastavenia správania hardvéru 
sa ale nastavujú klasicky cez Lenovo Vantage.

zamerania než ako pracovný 
stroj. Popravde, toto nie je úplne 
taký pracovný stroj, ako ich poznáme 
my. Na druhú stranu je to ideálny notebook pre 
tých, čo vyžadujú niečo špeciálne. Zároveň sa 
chcú čo najviac priblížiť nástroju na prácu, ale 
s prívetivejším vzhľadom. Ten mu nemožno 
uprieť a toto je špeciálna „slim“ séria, teda 
jednoznačne zameraná na hrúbku notebooku. 
Hrúbka je rovnaká aj v prípade externej grafi c-
kej karty NVIDIA. Tá je totiž vyhotovená v Max-Q 
dizajne. Naša konfi gurácia mala iba internú 
grafi ku. Toto nám trochu prekážalo, ako sme 
ale uviedli, našli sme iné výhody.

Displej
Telo je odolné a značne pevné. Na prvý pohľad 
to tak vyzerať nemusí. Po bližšom preskúmaní 
a používaní sme ale zistili, že je skutočne pev-
né. Toto je presne taký typ pracovnej stanice, 
ktorú môžete pohadzovať po sedačkách, chytiť 
za roh krytu displeja a nič sa mu nestane. 
Celkové zosilnenie robí aj hliníkové telo. A komu 

1
2
3

ZADNÝ KRYT 
MODELU P72

NÁJDETE NA

WWW.NAY.SK

Veľký výber
notebookov 

MSI Prestige 
PS63 Modern 8M
Tenký notebook 
orientovaný na prácu 
s grafi ckými apliká-
ciami a multimédiami. 
Vhodný na DTP a pre 
grafi ckých tvorcov. 
V tejto konfi gurácii ale 
bez externej grafi ky. To 
mu uberá na celkovom 
výkone, avšak pone-
cháva si extra dlhú 
výdrž a tichý chod. 
Niečo, čo nie je bežné.

Celkový pohľad
Už tým, že ide o no-
tebook z dielne MSI, 
je nad očakávanie 
jasná jeho odlišnosť 
v dizajne. Vyzerá viac 
ako multimediálny 
notebook klasického 
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 Vysoká cena -

c e n a 4 9 9 0  €

Odolné telo +
Klávesnica a touchpad so skutočnými tlačidlami +

Minimálna hlučnosť, pokiaľ nie je v extrémnou výkone +
100 % Adobe displej +

Hard

Model notebooku / 
Parameter

Lenovo
ThinkPad P72

MSI
Prestige PS63 Modern 8M

Procesor Intel Xeon E-2176M 2,7 ÷ 4,4 GHz, 12 
MB cache (max. 45 W TDP)

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

Operačná pamäť 64 GB DDR4 (max. 128 GB) 8 GB DDR4 (max. 32 GB)

Pevný disk 512 GB SSD WDC, 512 GB

Displej 17,3", IPS, Adobe 100 %, max. rozlíšenie 
3840 × 2160 px

15,6", IPS-Level, Anti-glare, max. 
rozlíšenie 1920 × 1080 px

Grafi cká karta NVIDIA Quadro P4200 with Max-Q 
design, 8 GB VRAM Intel UHD Graphics 620

Porty
4 × USB 3.0, 2 × USB-C, HDMI, RJ45, 
Mini DisplayPort, čítačka SD a Smart 

Card, kombinovaný audio

3 × USB 3.1, 1 × USB-C, HDMI, microSD 
kombinovaný audio

Operačný systém Microsoft Windows 10 Pro for 
Workstations Microsoft Windows 10 Home

Rozmery [mm] 416 × 281 × 31 357 × 234 × 16

Skutočná hmotnosť 
[kg] 3.452 1.613

Zapožičal Lenovo MSI Czech & Slovak

Cena (EUR s DPH) 4990 1159

  Tabuľka technických parametrov notebookov

- Len integrovaná grafi ka
- Klávesnica mohla byť tichšia
- Touchpad bez samostatných tlačidiel

c e n a 1159 €

+ Hliníkové telo
+ 3-stupne podsvietenia klávesnice
+ Nastaviteľný výkon v Creator Center

to nestačilo, Prestige PS63 má certifi káciu 
odolnosti MIL-STD 810G.

Ocenili sme ultratenké rámiky s hrúbkou pod 
6 mm na hornej a bočných stranách. Takto 
vyzerá 15,6“ notebook vynikajúco a po otvorení 
displeja máte pred sebou naozaj veľkú zobra-
zovaciu plochu. A to sa na horný pás vošla ešte 
webová kamera.

Prínosom je displej s technológiou MSI True 
Color, ktorá umožňuje prepínať podanie farieb 
tak, aby ste sa mohli sústrediť na vybranú 
činnosť. Je tu nočný režim, kancelársky, sRGB, 
dizajnérsky, ale aj hráčsky a fi lmový. Rozdiely 
sú viditeľné a podanie farieb vynikajúce.

Ovládanie
Klávesnica má tri stupne bieleho podsvietenia. 
Popisy sú hrubé a dobre čitateľné. Bolo len mi-
nimum situácií, keď sme na klávesoch nevideli 
celkom dobre ich popisy. To bolo zapríčinené 
umelým osvetlením a belaso priesvitným pod-
svietením. Klávesy sú tiché a jemne cvakajú. 
Nie je to ale najtichšia klávesnica. Má minimál-
ny zdvih a na toto si treba chvíľu zvykať. Nejde 
o nič kritické ale predsa len je to iný pocit. Po 
klávesoch netreba búchať ani na ne tlačiť. 
S trochou preháňania sa ich stačí dotknúť 
a jemne zatlačiť.

Usporiadanie klávesu FN ako aj nastavenie 
jasu, hlasitosti alebo intenzity podsvietenia 

Lenovo
ThinkPad P72

MSI
Prestige PS63 Modern 8M

Touchpad je extrémne široký a je to unikát. 
Máte skutočne obrovský priestor na ovládanie, 
hoci aj tak budete pravdepodobne používať 
myš. Priamo v touchpade je vľavo hore čítačka 
odtlačkov prstov.

Z praxe
PS63 na nás urobil dobrý dojem. Trochu nepo-
chopiteľné bolo pre nás použitie iba integrova-
nej grafi ky na procesore. Čakali by sme, že ta-
kýto stroj sa nebude dať v takejto konfi gurácii 
ani kúpiť. Inak by sme nemali jedinú výhradu. 
Tejto konfi gurácii pomohla integrovaná grafi ka 
práve v dlhšej výdrži. Faktom je, že sme sa do-
stali takmer na 6,5 hodiny pri práci na batériu. 
MSI má totiž šetriace režimy, ktoré umožnia 
lepšie vynútenie zníženého výkonu CPU. Naozaj 
sme vždy nepotrebovali vysoký výkon a rad-
šej sme ocenili dlhšiu výdrž. 
Tiež sa nám páčilo, že 
bol tichý. To je pri 
pracovných stani-
ciach celkovo problém. 
Otázkou by ale bolo, aký hlučný je 
s poriadnou grafi kou. Výbava portov je slabšia, 

ocenili sme ale jeden z USB 3.1 portov. Ten 
vľavo má totiž podporu Quick Charge 3.0. Rých-
lym nabíjaním budete môcť nabíjať smartfóny 
priamo z notebooku. A to je rozhodne vec, ktorá 
ostatným výrobcom chýba. Ak ale máte kábel 
USB-C na USB-C, podporu rýchleho nabíjania 
máte priamo v tomto type portu.

Prekážalo nám ale vypínanie dvoch portov 
napravo. Nepomohol ani reštart, ani vypnutie, 
ani odobratie prijímača myši. Po čase sa znova 
prebrali, na systém fungovania sme ale neprišli.
Zapožičal: MSI Czech & Slovak

 VS.

PRESTIGE P63 V ZATVORENOM 
A OTVORENOM STAVE

ZADNÁ STRANA NOTEBOOKU MSI AJ S ICH LOGOM DRAGON, HOCI 
NEJDE O HERNÝ POČÍTAČ
ZADNÁ STRANA NOTEBOOKU MSI AJ S ICH LOGOM DRAGON, HOCI 

stali takmer na 6,5 hodiny pri práci na batériu. 
MSI má totiž šetriace režimy, ktoré umožnia 
lepšie vynútenie zníženého výkonu CPU. Naozaj 
sme vždy nepotrebovali vysoký výkon a rad-
šej sme ocenili dlhšiu výdrž. 

Otázkou by ale bolo, aký hlučný je 
s poriadnou grafi kou. Výbava portov je slabšia, 

A OTVORENOM STAVE

je v pravej časti 
klávesnice. Komu by 
to prekážalo, môže si 
softvérovo zameniť 
klávesy Win / Fn.

Var
iabilita

Bezpečno
sť

Ud
ržateľnosť

Jednoduch
os

ť

Nová generácia 
multifunkčných 
zariadení radu 
Metis

GameChanger

DesignedForTomorrow
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       Verdikt
Lenovo ThinkPad P72 je pracovná stanica ako 
sa patrí. Nie je tu žiadne ale. Je prispôsobená 
na prácu so štandardizovanými aplikáciami 
v oblasti CAD a grafi ky. Je to ťažký notebook, 
no zároveň poskytne na stole pohodlie takmer 
klasického počítača. A nakoniec, vždy si ho 
môžete zobrať so sebou. Dostali sme ho v ex-
trémnej konfi gurácii a tomu odpovedá aj cena. 
Koho tento notebook zaujal, má možnosť ísť na 
nižšiu cenu znížením parametrov.

MSI Prestige PS63 Modern 8M je príjemný 
notebook. Dobre sa používa, je tenký a zároveň 
pevný. Klávesnica je špecifi cká a dobre sa na 
nej píše. Dych nám vyrazil širokánsky touchpad. 
Nám sa tento model páči svojou optimalizáciou 
a nástrojmi na prispôsobovanie výkonu, výdrže 
batérie a hlučnosti. Naozaj príjemný notebook 
s výborným displejom.

Model / Testy Lenovo
ThinkPad P72

MSI
Prestige PS63
Modern 8M

Kancelársky výkon - PCMark 10 5363 3977

Essentials 8554 8282

Productivity 7905 6906

Digital Content Creation 6192 2986

Herný výkon - 3DMark 11 16867 1936

Graphics score 20288 1774

Physics score 10838 6063

Combined score 11798 1452

Herný výkon - 3DMark, Time Spy 5239 410

Graphics score 5290 358

CPU score 4973 2418

VR Mark

Orange Room 6877 621

Pevný disk - HD Tune Pro 5

Average speed [MB/s] 988.1 779.7

Access time [ms] 0.077 0.066

Batériové testy

PCMark 8, Work Accelerated [hh:mm] 04:36 06:23

Teplota - kancelársky / výkonný režim

Klávesnica, najhorúcejšie miesto [°C] 37,1 / 42,8 32,8 / 36,6

Spodok, najhorúcejšie miesto [°C] 37,8 / 41,2 32,9 / 39,1

Celkové hodnotenie

Faktor mobility 1.33 3.96

Odolnosť tela

Dizajn

Klávesnica

HW a SW vyladenie

Celkový výkon

  Tabuľka výkonnostných testov notebookov
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zariadení radu 
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GameChanger
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Hard

Nová generácia herných 
notebookov s grafi ckými kartami 
radu GeForce RTX je už v predaji. 
V obchodoch však stále nájdete 
aj notebooky s kartami GeForce 
GTX a tie sú stále atraktívne 
najmä svojou cenou.

T E S T

ROMAN KADLEC

M

ASUS TUF Gaming FX705G
Herný notebook s extra odolnosťou

       Verdikt
ASUS TUF Gaming FX705G
zaujme cenou. Patrí medzi cenovo 
najdostupnejšie 17-palcové 
notebooky s grafi ckou kartou GTX 
1060. Aj napriek tomu sa cena 
testovanej konfi gurácie pohybuje 
na úrovni necelých 1350 eur, čo 
môže byť pre niekoho už veľa. 
Z hľadiska pomeru cena/výkon 
je to však dobrá voľba a grafi ckú 
kartu GTX 1060 odporúčame aj 
z hľadiska budúcnosti.

Model ASUS TUF Gaming FX705G ASUS TUF Gaming FX705D

Displej 17,3", IPS-level, 1920 x 1080 
px, 60 Hz

17,3", IPS-level, 1920 × 1080 
px, 60 Hz

CPU / GPU Intel Core i7-8750H / NVIDIA 
GeForce GTX 1060 6 GB

AMD Ryzen 7 3750H / NVIDIA 
GeForce GTX 1660 Ti 6 GB

Operačná pamäť / Úložisko 16 GB DDR4 / 256 GB SSD
+ 1 TB HDD 16 GB DDR4 / 512 GB SSD

Konektivita 2x USB 3.1, USB 2.0, HDMI 2.0, 
ethernet, 3,5 mm jack

2 × USB 3.1, USB 2.0, HDMI 2.0, 
ethernet, 3,5 mm jack

Rozmery a hmotnosť 399 x 279 x 27,6 mm / 2,7 kg 399 × 279 × 27,6 mm / 2,7 kg

Test - Benchmarky

PCMark 10 - Rozšírený test 5,228 5,227

3DMark - Time Spy 3 793 / 1 725 (Extreme) 4 945 / 2 229 (Extreme)

3DMark - Fire Strike 9 722 / 2 629 (Ultra) 11 549 / 3 084 (Ultra)

VRMark - Orange Room / 
Blue Room 5 230 / 1 077 6 349 / 1 652

Test - Výdrž batérie

PCMark 8 - výdrž / skóre 4:10 / 2 170 3:34

Prehrávanie videa pri 
maximálnom jase 04:38 4:08

Test - Displej

Minimálny / maximálny jas 300,34 cd/m2 16,52 až 274,34 cd/m2

Pokrytie farebných 
priestorov

89,1 % sRGB, 64,6 % Adobe RGB, 
69,2 % DCI P3

85% sRGB, 62,1% Adobe RGB, 
66,2% DCI P3

Test - Maximálne teploty 
v záťaži

CPU / GPU 97 °C / 83 °C 95 °C / 89 °C

                                 Parametre a namerané hodnoty testovaných notebookov

notebookov s grafi ckými kartami 
radu GeForce RTX je už v predaji. 

Herný notebook s extra odolnosťou

Model

Displej

                                 Parametre a namerané hodnoty testovaných notebookov

odel ASUS TUF Gaming FX705G nie 
je úplná novinka. Koncom minulého 
roka sme testovali jeho 15-palcovú 

verziu, teraz nám na redakčnom stole pristál 
17-palcový model.

Nami testovaná verzia ponúkala 17,3-pal-
cový displej s rozlíšením 1920 x 1080 pixelov. 
Obnovovacia frekvencia bola 60 Hz, maxi-
málny jas sme namerali na úrovni 300 cd/m2. 
Pozorovacie uhly notebooku považujeme za 
nadpriemerné a pokrytie farebného priestoru 
sme namerali na úrovni takmer 90 % pre sRGB. 
Zvyšné údaje z meraní nájdete v tabuľke.

Notebook má telo z plastu a jeho dizajn 
neprekvapí. Konštrukcia je odolná, TUF Gaming 
FX705G v tomto smere spĺňa aj vojenské štan-
dardy MIL-STD-810G. Nemalo by sa teda stať, 
že zariadenie nevydrží náročnejšie používanie.

Klávesnica má červené podsvietenie a je 
pohodlná. Príjemne sa na nej písalo aj hralo. 
Pripomienku máme k touchpadu, ktorý je 
hlučný, a to aj pri bežnom ťukaní na dotyko-
vú plochu. Nadštandardný hluk vydáva aj pri 
stláčaní tlačidiel.

ASUS TUF Gaming FX705G sme testovali 
v konfi gurácii s procesorom Intel Core i7-8750H, 
16 GB RAM, 256 GB SSD úložiskom a 1 TB pev-
ným diskom. Sumár komponentov uzatvára gra-
fi cká karta GeForce GTX 1060 so 6 GB pamäte.

S rozumným pomerom cena/výkon
Počas testovania sme hrali vo Full HD rozlíšení, 
ktoré je natívne pre zabudovaný displej. Všetky 
testované hry ponúkli stabilných 30+ fps, a to 
aj pri maximálnom nastavení kvality. S úpravou 
kvality sme sa vedeli bez problémov dostať na 
60 fps. Výnimkou je Metro Exodus, pri tejto hre 
sa však potrápia aj dvojnásobne drahé note-

booky s výkonnejšou 
grafi ckou kartou. Na 
porovnanie uvádzame 
aj namerané hodnoty 
z notebooku s grafi c-
kou kartou RTX 2070.

Počas hrania sme 
namerali maximálnu 
teplotu procesora 97 °C 
a 83 °C pre grafi ckú 
kartu. V prípade pro-
cesora by sme ocenili 
o niečo nižšie teploty. 
Je však pravda, že 
štandardom v prípade 
herných notebookov je 
93 - 95 °C. Chválime 
výdrž batérie, ktorá je 
na pomery herných 
notebookov veľmi 
dobrá. Pri maximál-
nom jase dokázal TUF 
Gaming prehrávať video viac ako 4,5 hodiny 
a hranicu 4 hodín prekonal aj v teste PCMark 8, 
čo je veľmi zriedkavé v tomto segmente.

TUF Gaming, na rozdiel od herných notebookov 
značky ASUS ROG, neponúka softvér na pokročilú 
úpravu nastavení. Predinštalovaný je iba základný 
nástroj MyASUS, ktorý umožňuje nastaviť režim 
nabíjania batérie, prispôsobiť si nastavenie 
zobrazenia farieb alebo aktivovať režim Tru2Life 
na vylepšenie obrazu.

TUF Gaming FX705G má vo výbave aj dvojicu 
USB 3.0 portov, jeden USB 2.0 port, HDMI 
výstup, ethernet a 3,5 mm jack. Všetky porty sú 
umiestnené na ľavej strane, čo nemusí každé-
mu vyhovovať.
Zapožičal: ASUS

C E N A 1 3 3 5  € Porovnanie výkonu v hrách medzi ASUS TUF Gaming FX705G s GTX 1060, FX705D s GTX 1660 Ti a OMEN od HP s grafi ckou kartou GeForce RTX 
2070, ktorého cena je 1840 eur

Test - Hry vo Full HD rozlíšení ASUS TUF Gaming FX705G ASUS TUF Gaming FX705D OMEN od HP 15-dc1004nc

Assassin's Creed Odyssey 46 fps (High) / 32 fps (Ultra High) N/A 55 fps (High) / 45 fps (Ultra High)

Far Cry New Dawn 61 fps (High) / 56 fps (Ultra) 64 fps (High) / 60 fps (Ultra) 75 fps (High) / 67 fps (Ultra)

Metro Exodus 34 fps (High) / 15 fps (Extreme) 44 fps (High) / 21 fps (Extreme) 55 fps (High) / 25 fps (Extreme)

Shadow of the Tomb Raider 56 fps (High) / 48 fps (Highest) 62 fps (High) / 55 fps (Highest) 75 fps (High) / 71 fps (Highest)
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port, HDMI výstup, ethernet a 3,5 mm jack.
FX705D sme testovali v konfi gurácii s pro-

cesorom AMD Ryzen 7 3750H s integrovanou 
grafi ckou kartou Radeon Vega Mobile Gfx 
a dedikovanou grafi ckou kartou NVIDIA GeForce 
GTX 1660 Ti so 6 GB videopamäte. Notebook 
tiež obsahoval 16 GB RAM DDR4 v dvojkanálo-
vom zapojení s frekvenciou 2666 MHz a 512 GB 
SSD úložisko od Intelu.

Displej notebooku ponúkal o niečo nižší ma-
ximálny jas a menšie pokrytie priestoru sRGB, 
z hľadiska pomeru cena/výkon však bol model 
FX705D atraktívnejší. V prípade testovaných 
hier ponúkal o 5÷15% vyšší výkon, v prípade ti-
tulu Metro Exodus dokonca až o tretinu. Počas 
testovania sme však mali problém so spuste-
ním hry Assassin‘s Creed Odyssey, pravdepo-
dobne si budeme musieť počkať na opravnú 
aktualizáciu zo strany vývojárov hry.

Oceňujeme, že FX705D má v základnej 
výbave aj softvér Armoury Crate na detailné 

ASUS TUF Gaming FX705D
Konfi gurácia s najnovšími komponentami

otebook TUF Gaming nám prišiel do 
redakcie aj v konfi gurácii s najnovší-
mi komponentami od AMD a NVIDIA. 

Tento model sme mali k dispozícii tesne pred 
uzávierkou, poznatky z testovania preto dopĺ-
ňame vo forme doplnkového textu.

Model TUF Gaming FX705D ponúka totožný 
dizajn ako predchádzajúca konfi gurácia s pro-
cesorom od Intelu. Veko je plastové, na pohľad 
však budí dojem, že je z kovu. Konštrukcia je 
v zatvorenom stave odolná, v prípade otvo-
reného veka sa dá obrazovka mierne ohnúť. 
Portová výbava je aj v tomto prípade umiest-
nená na ľavom boku a je totožná s modelom 
FX705G – teda dvojica USB 3.0 portov, USB 2.0 

TUF FX 705D ZAUJME 
KOMBINÁCIOU PROCESORA 
AMD RYZEN S GRAFICKOU 
KARTOU GEFORCE GTX

C E N A 1 2 9 9  €

N

hier ponúkal o 5÷15% vyšší výkon, v prípade ti-
tulu Metro Exodus dokonca až o tretinu. Počas 
testovania sme však mali problém so spuste-
ním hry Assassin‘s Creed Odyssey, pravdepo-
dobne si budeme musieť počkať na opravnú 
aktualizáciu zo strany vývojárov hry.

Oceňujeme, že FX705D má v základnej 
výbave aj softvér Armoury Crate na detailné 

však budí dojem, že je z kovu. Konštrukcia je 
v zatvorenom stave odolná, v prípade otvo-
reného veka sa dá obrazovka mierne ohnúť. 
Portová výbava je aj v tomto prípade umiest-
nená na ľavom boku a je totožná s modelom 
FX705G – teda dvojica USB 3.0 portov, USB 2.0 

Model ASUS TUF Gaming FX705G ASUS TUF Gaming FX705D

Displej 17,3", IPS-level, 1920 x 1080 
px, 60 Hz

17,3", IPS-level, 1920 × 1080 
px, 60 Hz

CPU / GPU Intel Core i7-8750H / NVIDIA 
GeForce GTX 1060 6 GB

AMD Ryzen 7 3750H / NVIDIA 
GeForce GTX 1660 Ti 6 GB

Operačná pamäť / Úložisko 16 GB DDR4 / 256 GB SSD
+ 1 TB HDD 16 GB DDR4 / 512 GB SSD

Konektivita 2x USB 3.1, USB 2.0, HDMI 2.0, 
ethernet, 3,5 mm jack

2 × USB 3.1, USB 2.0, HDMI 2.0, 
ethernet, 3,5 mm jack

Rozmery a hmotnosť 399 x 279 x 27,6 mm / 2,7 kg 399 × 279 × 27,6 mm / 2,7 kg

Test - Benchmarky

PCMark 10 - Rozšírený test 5,228 5,227

3DMark - Time Spy 3 793 / 1 725 (Extreme) 4 945 / 2 229 (Extreme)

3DMark - Fire Strike 9 722 / 2 629 (Ultra) 11 549 / 3 084 (Ultra)

VRMark - Orange Room / 
Blue Room 5 230 / 1 077 6 349 / 1 652

Test - Výdrž batérie

PCMark 8 - výdrž / skóre 4:10 / 2 170 3:34

Prehrávanie videa pri 
maximálnom jase 04:38 4:08

Test - Displej

Minimálny / maximálny jas 300,34 cd/m2 16,52 až 274,34 cd/m2

Pokrytie farebných 
priestorov

89,1 % sRGB, 64,6 % Adobe RGB, 
69,2 % DCI P3

85% sRGB, 62,1% Adobe RGB, 
66,2% DCI P3

Test - Maximálne teploty 
v záťaži

CPU / GPU 97 °C / 83 °C 95 °C / 89 °C

nastavenie výkonu, podsvietenia klávesnice 
a ďalšie nastavenia. Tento softvér v prípade 
modelu FX705G chýbal, čo sme kritizovali. 
Nová konfi gurácia je v tomto smere lepšia.

V prípade oboch modelov je povnateľná výdrž 
a tiež teploty v záťaži.

Samsung Galaxy S10:
Užitočné tipy na každý deň
Superrýchly telefón, ktorý dobre fotí. 
To nie je všetko, čo dokáže. Máme pre 
vás niekoľko tipov, ako využiť funkcie 
nových smartfónov Galaxy S10. 
Kompletný zoznam našich užitočných 
tipov nájdete na www.touchit.sk 

Ako vášnivé facebook 
mamy naveky zneužili 
milióny nevinných detí
Všetky matky chcú pre svoje deti 
len to najlepšie. No nie? A čo takto 
deťom naveky zničiť celý život? Čo 
takto ich považovať naveky za svoj 
majetok? Čo takto vziať na seba 
rolu digitálneho internetového pa-
sáka, v pomätenom novom svete? 
Článok o facebookových mamách 
nájdete na www.touchit.sk 

Smartfón za volant nepatrí
Až 96 % slovenských šoférov uviedlo, že sú bežne svedkami toho, ako ostatní vodiči používajú mobil 
za volantom. Smartfón za volant nepatrí, avšak slovenskí šoféri ho bežne používajú. Z prieskumu 
agentúry Kantar vyplýva, že 96 % vodičov bežne vidí využívanie mobilu počas šoférovania u iných 
šoférov. Ako O2 motivuje poctivých šoférov sa dočítate na www.touchit.sk  

VIAC ZAUJÍMAVÝCH ČLÁNKOV A DENNÉ 
SPRAVODAJSTVO O TECHNOLÓGIÁCH
NÁJDETE NA  WWW.TOUCHIT.SK

    Nájdete na

www.touchit.sk

Microsoft a jeho hnojársky priečinok 
používateľských dokumentov
Kde máte uložené na Windows svoje dokumen-
ty? Používate priečinok, ktorý na to Microsoft 
vytvoril, alebo dávate prednosť nejakej inej 
hromade hnoja, plnej neidentifi kovateľných ex-
krementov? Ako je to s priečinkom od Microsof-
tu sa dočítate na www.touchit.sk. 
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ROMAN KADLEC

Test najnovších 
monitorov do kancelárie

AOC X24P1
AOC X24P1 je 24-palcový monitor s rozlíšením 
1920 x 1200 pixelov a pomerom strán 16 : 10. 
Ponúka rozumnú výbavu a elegantný dizajn. 
Jeho cena sa pohybuje na úrovni 200 eur a hoci 
môžete za príplatok 50 eur získať 4K rozlíšenie 
(viď. recenzia na model Philips 276E8VJSB), 
tento monitor ponúka všestranné parametre.

AOC X24P1 má čierny dizajn. Oceňujeme 
spracovanie stojana aj rámikov okolo displeja. 
Tri z nich sú ultratenké, pozornosť púta iba 
rámik pod displejom. Ten obsahuje logo AOC 
a hardvérové tlačidlá na zmenu nastavení. 
Takéto riešenie oceňujeme, je praktické.

Displej ponúka rozlíšenie 1920 x 1200 pixelov 
a obnovovaciu frekvenciu 60 Hz. IPS panel má 
dobré pozorovacie uhly a rovnomerné podsviete-
nie. Počas testovania sme namerali maximálny 
jas na úrovni 350 cd/m2, čo je dobrý výsledok 
vzhľadom k cene. Prekvapil nás vysoký jas pri na-
stavení minimálnej intenzity – až 116 cd/m2. Toto 
môže po nociach prekážať niektorým používate-
ľov, je to neobvykle vysoká hodnota.

Monitor má verné podanie farieb s pokrytím 
farebného priestoru sRGB na úrovni takmer 
99 %. V prípade Adobe RGB je to 75 %, resp. 
takmer 80 % pre DCI P3. V tomto smere monitor 
chválime. Takisto oceňujeme výškové nasta-
venie stojana a bohatú portovú výbavu, ktorá 
obsahuje všetko potrebné. Monitor obsahuje 
HDMI 1.4 port, DisplayPort 1.2, VGA, DVI a tiež aj 
štvoricu USB 3.1 portov prvej generácie.

Jednoducho povedané, tento monitor ob-
sahuje všetko potrebné, čo budete potrebovať 
na prácu či každodenné používanie. Niekto mu 
môže vytknúť menšiu uhlopriečku či nižšie roz-
líšenie, avšak pokiaľ hľadáte monitor s takouto 
veľkosťou, AOC X24P1 je výborná voľba.
Zapožičal: AOC

BenQ PD2700U
BenQ PD2700U je monitor pre dizajnérov. Má 
praktickú výbavu a moderný dizajn, ktorému 
dominujú ultratenké rámčeky po troch stra-
nách displeja. Monitor má dizajn s nastaviteľ-
nou výškou.

27-palcový IPS displej ponúka rozlíšenie 
3840 x 2160 pixelov s frekvenciou 60 Hz. Maxi-
málny jas sme namerali na úrovni 330,5 cd/m2, 
minimálny jas bol takmer 36 cd/m2. Monitor 
je od výroby kalibrovaný, súčasťou balenia je 
správa o kalibrácii konkrétneho modelu.

BenQ PD2700U má vopred pripravené reži-
my, ktoré sú určené pre konkrétne pracovné 
využitie. K dispozícii je režim sRGB a Rec. 709 
pre optimálne pokrytie daných farebných 
priestorov a tiež aj režim Tmavá miestnosť 
pre prácu v slabo osvetlenej miestnosti, resp. 
režim pre tlmenie modrého svetla.

Režim Animácia optimalizuje jas tmavých 
oblastí bez preexponovania svetlých oblastí 
a režim CAD/CAM má ideálny kontrast línií a tva-
rov. K dispozícii je tiež HDR režim. Praktickou 

- Vysoký minimálny jas - Ocenili by sme USB-C port

+ Dobré pokrytie farebných priestorov
+ Elegantný dizajn
+ Bohatá portová výbava

+ Verné zobrazenie farieb
+ Režimy na prácu

AOC
X24P1

BenQ
PD2700U

c e n a 2 0 7  € c e n a 4 8 3  €

Testovali sme najnovšie monitory, ktoré 
sú zamerané na pracovné využitie. 
Uplatnia sa tak v každej kancelárii, ale aj 
v domácnosti.

funkciou je KVM prepínač pre prepínanie sa me-
dzi dvoma pripojenými počítačmi, ktoré môžete 
ovládať jedným párom klávesnice a myši.

BenQ PD2700U umožňuje aj zobrazenie 
dvoch častí obrazovky v rozličnom režime, tak-
že na jednej polovici môžete mať aktívne sRGB 
zobrazenie a na druhej bude aktívny režim 
CAD/CAM. Nechýba ani možnosť zobraziť dva 
zdroje v režime rozdelenej obrazovky. Monitor 
takisto využíva senzor na automatickú úpravu 
jasu podľa okolitého osvetlenia.
Zapožičal: BenQ

Hard

Philips 276E8VJSB
4K monitory sa už stávajú bežnou výbavou 
pracovného stola. Ďakovať za to môžeme 
čoraz nižším cenám, v prípade modelu Philips 
276E8VJSB je to prijateľných 250 eur. Za tieto 
peniaze dostanete 27-palcový IPS displej 
s maximálnym jasom na úrovni 327,74 cd/m2. 
Frekvencia je 60 Hz, odozva 5 ms.

Monitor ponúka rozlíšenie 3840 × 2160 
pixelov. Kontrast je dobrý, podľa výrobcu na 
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- Pomerne vysoký minimálny jas
- Nedá sa nastaviť výška

- Pomer strán 32: 9 nie je vhodný na 
všetky úkony

+ Kvalitný 4K displej
+ Elegantný dizajn
+ Dostatočný maximálny jas

+ Veľká zobrazovacia plocha
+ Ideálny monitor na prácu s viacerými 

aplikáciami súbežne
+ Množstvo extra funkcií
+ Zabudovaná USB-C dokovacia stanica

Philips
276E8VJSB

Philips
499P9H

c e n a 2 5 2  € c e n a 9 6 9  €

úrovni 1000 : 1. Testovali sme ho pomocou 
špeciálneho obrázka, vizuálne sme boli s výsled-
kom spokojní. Pomocou sondy sme namerali 
pokrytie farebného priestoru sRGB na úrovni 
93,3 % a 68 % pre Adobe RGB, resp. 72,2 % pre 
DCI P3. Kvalitu displeja hodnotíme k cene ako 
veľmi dobrú, monitor určite zaujme pomerom 
cena/výkon. Na testovanom kuse sme si všimli 
drobný nedostatok v ľavom a pravom hornom 
rohu. Podsvietenie bolo rovnomerné, niekomu 
však môže prekážať hodnota minimálneho jasu, 
ktorá je pomerne vysoká a dosahuje 67 cd/m2. 
Pozorovacie uhly sú dobré.

Philips 276E8VJSB má pekný a moderný 
dizajn. Pozornosť pútajú tenké rámiky po troch 
stranách displeja. Stojan je minimalistický, bo-
hužiaľ neumožňuje nastavenie výšky. Monitor 

Philips 499P9H
Toto je monitor ako z iného sveta. Ponúka 
49-palcový VA panel s pomerom strán 32 : 9 
a rozlíšením 5120 x 1440 pixelov. V praxi to zna-
mená, že k dispozícii máte rovnakú zobrazovaciu 
plochu, ako keby ste vedľa seba postavili dvojicu 
27-palcových monitorov s rozlíšením 1440p.

Philips 499P9H má zaoblený displej na 
úrovni 1800R. Jeho dizajn je moderný, obra-
zovku lemujú tri tenké rámiky a spodný rámik 
štandardnej veľkosti. Dizajn stojana je atypický, 
avšak k monitoru výborne pasuje. Stojan je 
praktický, umožňuje zmenu výšky aj náklonu.

VA panel má trošku slabšie pozorovacie uhly, 
avšak keď budete sedieť priamo pred monito-
rom, nevšimnete si to. Pri práci vám to nebude 
prekážať. Podsvietenie displeja je rovnomerné 
a maximálny jas sme namerali na úrovni takmer 
456 cd/m2. Výborné je aj pokrytie farebného 
priestoru sRGB, ktoré dosahuje takmer 100 %. 
V prípade Adobe RGB je to takmer 80 % a DCI P3 
pokrýva na viac ako 85 %. Monitor sme museli 
trochu kalibrovať, aby sme dosiahli tieto hod-
noty. V prednastavenom režime sRGB to bolo 
o pár percent menej.

Obrazovka monitora je skutočne veľká a naj-
lepšie ju využijete, ak budete pracovať s dvoma 
oknami súbežne. Pre multitasking je tento mo-
nitor stvorený, avšak špecifi cký zážitok ponúka 
aj pri hraní. V tejto súvislosti poteší technológia 
Adaptive-Sync pre synchronizáciu s grafi ckou 
kartou.

Philips 499P9H ponúka množstvo extra 
funkcií. Vo výbave má USB-C port, ethernet 
a trojicu USB 3.1 portov. Notebook či tablet 
s USB-C portom tak jednoducho premeníte na 
stolný počítač – stačí ho prepojiť s monitorom 
pomocou jedného kábla. Cez USB-C je k dispo-
zícii aj napájanie, a to až do 65 W.

Monitor tiež obsahuje KMV prepínač na rých-
le prepínanie medzi dvoma počítačmi s jednou 
súpravou klávesnice a myši. Znamená to, že 
klávesnica a myš budú aktívne pre ten počítač, 
ktorý je práve aktívny cez KMV prepínač.

Pri monitore s takouto uhlopriečkou je sa-
mozrejmosťou aj režim obraz v obraze. Monitor 
si môžete rozdeliť na dve polovice a na každú 
časť zobrazovať obraz z iného zdroja. V tejto 
súvislosti treba spomenúť portovú výbavu. 
USB-C port dopĺňa dvojica HDMI 2.0b portov 
a DisplayPort 1.4.

Philips 499P9H podporuje zobrazenie HDR 
obsahu s jasom na úrovni 400 nitov. Pova-
žujeme to za základ HDR, obraz to príjemne 
oživí. Zaujímavosťou je zabudovaná kamera 
s technológiou Windows Hello pre biometrické 
prihlasovanie sa do systému Windows 10. Túto 
kameru je možné schovať do horného rámika. 
Zapožičal: Philips

taktiež neobsahuje USB hub a nemá prakticky 
žiadne extra funkcie. Kritizujeme aj trochu ne-
pohodlný joystick na zmenu nastavení. Philips 
276E8VJSB má vo výbave dva HDMI 2.0 porty, 
DisplayPort 1.2 a 3,5 mm audio výstup.   

Ponuka nastavení je tradičná pre monitory 
značky Philips. Model 276E8VJSB obsahu-
je rýchle nastavenie pre niekoľko herných 
režimov, čo nás prekvapilo, nakoľko vo výbave 
nemá ani technológiu FreeSync. Samozrej-
mosťou je fi lter modrého svetla a nastavenia 
na zlepšenie kontrastu a odozvy. Vo výbave 
nájdete aj funkciu obraz v obraze, ktorá umož-
ňuje zobraziť dva obrazy z dvoch rôznych vstu-
pov. Niekomu to môže vyhovovať, subjektívne 
na účely takejto funkcie preferujeme väčšie 
uhlopriečky displeja. 

TIP
Technologická 

výbava

  Parametre testovaných modelov

Model AOC
X24P1

BenQ
PD2700U

Philips
276E8VJSB

Philips
499P9H

Veľkosť a typ 
panelu

24", IPS,
1920 × 1200 px, 60 Hz

27", IPS,
3840 × 2160 px, 60 Hz

27", IPS,
3840 × 2160 px, 60 Hz

49", VA,
5120 × 1440 px, 60 Hz

Minimálny 
a maximálny 

jas, odozva

116,38 až 350,88 cd/
m2, 4 ms

35,88 až 330,53 cd/
m2, 5 ms 67,03 až 327,74 cd/m2, 5 ms 455,9 cd/m2, 5 ms

Pokrytie 
farebného 

priestoru

98,8 % sRGB, 74,9 % Adobe 
RGB, 79,8 % DCI P3

99,6 % sRGB, 80,2 % Adobe 
RGB, 85,9 % DCI P3

93,3 % sRGB, 68 % Adobe 
RGB, 72,2 % DCI P3

99,2 % sRGB, 79,6 % Adobe 
RGB, 85,3 % DCI P3

Nastaviteľná 
výška, USB 
hub, extra 

funkcie
Áno, áno, žiadne

Áno, áno, Obraz v obraze, 
pripojenie ďalšieho 

monitora cez DisplayPort
Nie, nie, žiadne

Áno, áno, Adaptive-Sync, 
DisplayHDR 400, Windows 
Hello kamera, KMV, Obraz 

v obraze

Konektivita
HDMI 1.4, DisplayPort 1.2, 

VGA, DVI,
4× USB 3.1

HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, 
mini DisplayPort, 4× USB 3.1 2× HDMI 2.0, DisplayPort 1.2

2× HDMI 2.0b, DisplayPort 
1.4, USB-C, 3× USB 3.1, 

Ethernet
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Gudsen MOZA Air 2 je trojosový stabilizátor 
na zrkadlovku alebo kameru aj s ovládaním 
príslušného zariadenia. Je určený 
pre takmer všetky bežné zrkadlovky, 
bezzrkadlovky a tiež kompaktné kamery 
s hmotnosťou do 4,2 kg. Jeho hlavnou 
výhodou sú malé rozmery, 360° rotácia 
vo všetkých smeroch, široké možnosti 
ovládania a relatívne nízka hmotnosť. 

yskúšali sme ho poctivo, nakrútili 
sme s ním video o motorke Honda 
CB650R a konštatujeme, že je to 

zatiaľ najlepší gimbal v našej redakcii určený 
pre iné zariadenia ako smartfóny. 

Silné motory pre rýchly pohyb
Gimbal MOZA Air 2 je vybavený motormi s vy-
sokým krútiacim momentom a v tejto výbave 
naozaj zvládne väčšinu aj veľkých digitálnych 
zrkadloviek. My sme ho skúšali s Canon EOS 
5D Mark III s objektívom 24-70 a tiež so Sony 
Alpha7 Mark III s objektívom 24-70. Pozna-
menajme, že tieto zoomovacie objektívy sú 
pomerne dlhé a ťažké a dostať ich na gimbal je 
vo všeobecnosti problém. MOZA Air 2 si s tým 
však poradila. V skutočnosti je však na použitie 
pre gimbal lepšie použiť objektív s pevným 
ohniskom, ktorý je ľahší a kratší. Meniť zoom 
pri vysúvacom objektíve a umiestnení na gim-
bal jednoducho nie je správna myšlienka. MOZA 
Air 2 si poradí aj so širokým spektrom príslu-
šenstva ako je svetlo alebo mikrofón. Základom 
energie sú štyri nabíjateľné batérie Li-ion 
18650, s ktorými MOZA Air 2 vydrží 16 hodín. 
Využiť môžete aj napájací systém MOZA SPARK, 
ktorý ponúka 4 prídavné porty. Tými môžete 

napájať samotný fotoaparát, ale aj elektronické 
zaostrovanie a ďalšie príslušenstvo. 

Výhodou je mohutný statív, ktorý drží gimbal 
aj s kamerou a tiež slúži ako predĺžená rúčka pri 
tvorbe videa. Ako príslušenstvo sa dá prikúpiť 
ešte trojuholníková rúčka Inverted Handle, 
ktorou sa pohodlne drží gimbal vo vodorovnej 
polohe. Aj táto umožňuje pripevnenie mikrofónu. 

Na nastavenie kalibrovanej polohy fotoapará-
tu má MOZA Air 2 v sebe automatizovaný proces, 
ktorý účinne pomáha nastaviť správnu polohu. 
To pri iných gimbaloch nie je štandardom 
a musíte celú kalibráciu robiť ručne a v podstate 
nikdy neviete, či je to už konečne dobre. 

Súčasťou dodávky je niekoľko káblových pri-
pojení na rôzne značky fotoaparátov, my sme 
našli tie správne pre Canon aj Sony. Potom ako 
prepojíte gimbal a fotoaparát, začne skutočná 
spolupráca. Priamo z gimbalu sme mohli na-
staviť parametre ako je ISO, clona, doba uzá-
vierky a tiež sme mohli dať povel na nahrávanie 
obrazu a jeho zastavenie. Spolu s prepojenou 
mobilnou aplikáciou si potom môžete vytvoriť 
časozberné video s rôznymi parametrami vrá-
tane naprogramovaného pohybu gimbalu. 

S doplnkovým zariadením MOZA iFocus 
môžete pri tvorbe videa použiť aj ďalší stupeň 
voľnosti – meniť zaostrenie. iFocus obsa-
huje remeň, ktorý sa pripevňuje na objektív 
a pomocou otočného prvku na gimbale môžete 
priebežne meniť zaostrenie. 

Pri tvorbe videa máte na výber spomedzi 
ôsmich režimov sledovania, nám sa veľmi páčili 
špeciality ako je rýchly športový režim a režim 
otočenia priebežného obrazu o 360° (Inception 
Mode). Týmto je MOZA Air 2 jedinečný. 

Vyrovnávanie na jeden krok
Rýchloupínacie zariadenie na MOZA Air 2 
umožňuje presnú polohu fotoaparátu na 
jeden pohyb. Ak teda už máte nakalibrovaný 
fotoaparát na gimbale a musíte ho zložiť napr. 
kvôli preprave, po rýchlom nasadení bude opäť 
presne tam, kde potrebujete. 

Kompaktný dizajn
Po nasadení fotoaparátu na MOZA Air 2 stále 
dobre vidíte na jeho displej. Na rukoväti MOZA 
Air 2 nájdete aj 12 fyzických tlačidiel. Nimi 
ovládate fotoaparát a na OLED displeji vidíte, 
čo robíte. Hlavnými ovládacími prvkami pre 
gimbal sú joystick, inteligentný spínač a otočné 
koliesko. Ich význam si môžete prispôsobiť 
a nastavenia uložiť ako profi l. Celkovo môžete 
mať 5 profi lov. Gimbal možno namontovať na 
statív, jazdec, žeriav alebo čokoľvek iné s uni-
verzálnym pripojením.

V našom testovaní sa MOZA Air 2 osvedčil. 
Je to šikovné riešenie pre zrkadlovky, my sme 
ho vyskúšali aj s digitálnou kamerou Sony. 
Treba sa s ním naučiť robiť a tiež treba mať 
istú fyzickú silu na jeho ovládanie a dlhodobé 
používanie. Páči sa nám dlhá výdrž baté-
rie, dizajnéri mysleli na príslušenstvo a tiež 
napájanie dodatočných zariadení. Výhodou je 
integrovaný statív a vzhľadom na konkurenciu 
je cena obhájiteľná. 
Zapožičal: Syntex

MOZA AIR 2 
ZVLÁDNE AJ
ŤAŽŠIE 
ZRKADLOVKY

DOPLŇUJÚCA 
RÚČKA 

INTERTED 
HANDLE

SPOJENIE S MOBILNOU 
APLIKÁCIOU DÁVA NOVÝ ROZMER 

OVLÁDANIA

MOZA AIR 2 MÔŽETE SPOJIŤ AJ 
S MECHANICKÝM OVLÁDANÍM ZAOSTRENIA

Stabilizátor
pre veľké zrkadlovky

V

HLAVNOU 
VÝHODOU JE 
KOMPAKTNOSŤ 
CELÉHO 
RIEŠENIA

C E N A M O Z A  A I R  2  –  6 4 6 , 8 0  €

C E N A I N V E R T E D  H A N D L E  –  5 8 , 8 0  €

C E N A I F O C U S  –  3 3 4 , 8 0  €

HANDLEHANDLE
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BOSCH VYMYSLEL UNIKÁTNU BEZPEČNOSTNÚ KAMERU, 
KTORÁ DOKÁŽE DETEGOVAŤ OHEŇ AJ DYM

P R E H Ľ A D

ROMAN KADLEC

by ste povedali na unikátnu bez-
pečnostnú kameru, ktorej úlohou je 
detegovať oheň? Možno sa pýtate, 

aký to má zmysel, keď máme požiarne alarmy. 
Áno, v domácnosti takúto technológiu asi ne-
využijete, avšak kamera na rozpoznanie ohňa 
nie je určená pre koncových spotrebiteľov, ale 
do výrobných hál či vysokorizikových prostredí, 
ako sú napr. tunelové rúry v rámci dopravy.

Kameru, ktorá dokáže detegovať oheň, 
vyvinula spoločnosť Bosch a je jediná spoloč-
nosť na svete, ktorá získala VdS certifi káciu. Tá 
potvrdzuje, že technológia na detekciu ohňa 
a dymu funguje spoľahlivo a s minimom faloš-
ných poplachov. Riešenie sa nazýva AVIOTEC IP 
starlight 8000 a oheň dokáže spoľahlivo dete-
govať už v priebehu 10 sekúnd. V prípade dymu 
je to približne 21 sekúnd. V oboch prípadoch je 
to však niekoľkonásobne rýchlejšie v porovnaní 
s tradičným požiarnym alarmom, ktorý vzhľa-

ČO

Na trhu existuje množstvo 
bezpečnostných kamier. Väčšina 
z nich je určená na bežné používanie 
a dokáže detegovať pohybujúci 
sa objekt. Upozorní vás na pohyb 
a obvykle to postačuje, pretože 
viete, že niečo nie je v poriadku. 
Funkcionalita bezpečnostných kamier 
však môže byť aj na vyššej úrovni.

Bezpečnostná
kamera,
ktorá dokáže 
rozpoznať oheň

mu, ktorý si zadefi nujete. Algoritmy sú 
rovnakým spôsobom prispôsobené aj na 
detekciu dymu, pričom Bosch dokázal za-
bezpečiť úspešnú detekciu dymu nielen vo 
vertikálnom smere, ale aj horizontálnom. 

Základom kamery je 1/1,8“ CMOS sen-
zor s rozlíšením 6,1 Mpx. AVIOTEC sníma 
svoje okolie vo Full HD rozlíšení a vďaka 
tomu, že spracovanie obrazu na detekciu 
ohňa či dymu prebieha priamo v zaria-
dení, nevyžaduje k svojmu fungovaniu 
servery či počítače, ktoré by dáta spraco-
vávali. Kamera teda na svoje fungovanie 
potrebuje iba napájanie. Umožňuje však 
pripojenie do existujúceho kamerového 
systému vďaka štandardu ONVIF.

Bosch v súčasnej dobe 
pracuje na projektoch pre 
inštaláciu technológie 
AVIOTEC do vysokorizi-
kových prostredí, ako 
sú tunelové rúry v rámci 
dopravy.

dom na vysoké stropy v priestoroch výrobných 
hál zachytí požiar oveľa neskôr.

AVIOTEC IP starlight 8000 predstavuje kombi-
náciu kamery, ktorá v reálnom čase sníma okolie 
a hľadá prípadný požiar a zabudovaného softvéru, 
ktorý je navrhnutý na spracovanie obrazu. Inteli-
gentné algoritmy berú do úvahy parametre ohňa, 
ako je farba, jeho pohyb, tvar či svetelnosť a na 
ich základe dokážu spoľahlivo rozpoznať oheň. 

Bezpečnostná kamera umožňuje nastaviť si, 
aký veľký oheň sa má detegovať a koľko sekúnd 
má trvať overenie, či ide o skutočný oheň. Ka-
mera totiž v prípade detekcie ohňa pár sekúnd 

preveruje, či nejde 
o planý poplach 
a až následne 
vás upozorní na 
vzniknutý problém. 
Priamo v kamere 
sú umiestnené 
kontakty, AVIOTEC 
v prípade poplachu 
vyšle signál do 
systému požiar-
neho alarmu alebo 
do iného systé-

DETEKCIA OHŇA 
PREBIEHA PRIAMO

V KAMERE A V REÁLNOM 
ČASE
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Silné heslo, silný duch 
a vaše dáta v bezpečí
Heslo je nutné zlo, ktoré vymýšľame pri registrácii do novej 
služby. Musíme si nejaké vymyslieť. Volíme tak najbez-
pečnejšiu a možno nie celkom správnu cestu. Nejaké si 
vymyslíme, logicky si ho odvodíme a je zázrak ak ho ešte na 
druhý deň tušíme.

roblém však je, že ste ho raz zadali 
a prehliadač alebo mobilná aplikácia 
si ho zapamätá. Na druhý deň ho asi 

potrebovať nebudete. Možno tak o mesiac. Ako 
ste na tom s vašou pamäťou?

Heslá a ich sila
Téme hesiel sme sa venovali viackrát a ako 
vidno, je to oblasť s vlastným vývojom. Zaru-
čené návody na to, že silné heslo má vyzerať 
niečo ako xyc3453&@#^&$$#POtISx už dávno 
neplatia. Silné heslo je vždy lepšie, ako heslo 
password, ktoré je prelomené v rádovo mili-
sekundách. Vždy sa najprv použije slovníkový 
útok, až potom sa skúšajú rôzne kombinácie. 
Takéto heslo si nemáte šancu ani zapamätať. 
Nehovoriac o tom, že zakaždým ho niekde 
zadávať, je skutočne problém. Jediná cesta 
je, nechať prehliadač, aby si ho zapamätal. 
Nie vždy sa na toto budete môcť spoľahnúť, 
preto odporúčame vymyslieť také heslo, ktoré 
nejakým spôsobom viete zadať aj spamäti. 
To aj za predpokladu, že sa ho budete musieť 
chvíľu učiť.

Prídeme o heslá?
Zadávanie nejakého údaju je zatiaľ najjedno-
duchším spôsobom, ako sa autorizovať. Platí 
to pri zadaní PIN kódu k platobnej karte alebo 
do vašej emailovej služby. Firmy postupne 
prechádzajú na doplnkový spôsob ochrany. Ním 
je dvojfaktorová autorizácia. Zväčša sa používa 
SMS, ale výnimkou nie je ani kód poslaný na 
email alebo autorizácia priamo v aplikácii na 
smartfóne. Tento stupeň ochrany je najrozšíre-
nejší a odporúčame ho zapnúť.

Ako nastaviť 2-faktorovú ochranu?
Je to možno občas menej pohodlné, ale za tú 
bezpečnosť to stojí. Dvojfaktorová autentifi ká-
cia sa uplatňuje pri nových zariadeniach a pri 
ďalších špecifi ckých pravidlách. Napríklad, keď 
sa prihlásite do svojho účtu z nového alebo 
ďalšieho zariadenia, na ktorom ste sa ešte 
neprihlasovali. Tiež ak sa z už raz prihláse-
ného zariadenia budete chcieť po dlhej dobe 
prihlásiť znova. Napríklad z málo používaného 

telefónu alebo počítača. To, ako dlho vydrží 
platnosť prvotnej autentifi kácie, záleží na 
konkrétnej službe.

Netreba sa toho obávať a v praxi to až tak 
nepocítite. Teda v prípade, že si váš prehliadač 
pamätá mená a heslá a prihlasuje vás auto-
maticky, bude to takto robiť aj po nastavení 
dvojfaktorového prístupu.

Takéto overenie je výhodné najmä vtedy, keď 
je vaše heslo odhalené. To je odteraz len jedna 
polovica úspešného prihlásenia. Ak sa teda 
v správach alebo z iných zdrojov dozviete, že 
hackeri ukradli databázu hesiel, nepomôže im 
to. Nebudú mať totiž vaše telefónne číslo, na 
ktoré by im prišiel overovací kód. Ten totiž budú 
musieť zadať, nakoľko predpokladáme, že by 
sa pokúšali hromadne na rôzne účty prihlaso-
vať z pre vaše zvyky nového zariadenia. Toho, 
ktoré ešte nebolo nijako overené.

Google
Na stránke www.google.com/landing/2step
kliknite na tlačidlo Začíname vpravo hore. Na 
ďalšej stránke spustíte proces nastavenia 
a budete sa musieť ešte raz autorizovať hes-
lom. Zobrazí sa niekoľko dostupných zariadení, 
kde už ste prihlásený účtom Google. Typicky 
to budú smartfóny s Androidom. Na všetky 
dostupné sa pošle výzva na overenie. Stačí 
zapnúť displej smartfónu a odomknúť uzamy-
kaciu obrazovku.

Potvrdením hlásenia sa zmení stránka a bu-
dete môcť vyplniť svoje mobilné číslo. To je ako 
záloha, ak by ste stratili svoj telefón. Tlačidlom 
Odoslať potvrdíte svoje číslo a Google vám 
naň pošle SMS správu. Do nového formulára 
na stránke zadáte prijatý kód a dvojstupňové 
overenie ste práve nastavili. Tlačidlom Zapnúť 
dokončíte proces. 

A čo keď sa nebudete môcť autorizovať ani 
iným vaším zariadením s Androidom a nebu-
dete mať ani SIM kartu s vaším číslom? Google 
myslel aj na toto a poskytne 10 záložných 
kódov. Túto možnosť nájdete na stránke zo-
brazenej po dokončení procesu 2-stupňového 
overenia. Budete ich môcť zadávať pri takejto 
situácii, ale každý kód sa dá použiť len raz. 

Facebook
Sociálna sieť, ktorá je vždy na rane. V skutoč-
nosti aj na serveri Googlu sú vykonávané útoky 
na dennej báze. Podľa expertov vždy za tým 
nie je zisk, ale overenie schopností útočníkov. 
Nastavenie 2-faktorového overenia nájdete 
v nastavenia účtu. Kliknite na šípku smerujúcu 
nadol vpravo hore na modrom pásiku Face-
booku a vyberte položku Nastavenia. Vľavo 

NASTAVENIE 2-STUPŇOVÉHO OVERENIA NA 
GOOGLI

VÝBER ZARIADENIA S ANDROIDOM, KTORÉ 
POMÔŽE S PROCESOM VÁŠHO OVERENIA NA 
GOOGLI

GOOGLE AUTHENTICATOR JE MOBILNÁ APLIKÁ-
CIA, KTORÁ PODPORUJE AJ INÉ PROGRAMY 
A JE TAK VO VEĽKEJ MIERE UNIVERZÁLNA
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v zozname položiek je Zabezpečenie a prihlaso-
vanie. Nájdite možnosť Používať dvojstupňové 
overenie a kliknite na tlačidlo Upraviť.

Tlačidlom Začať si vyberte možnosť, ktorú 
budete používať. Odporúčame vybrať mobil-
né číslo. Naň budete dostávať SMS správy. 
Funkcionalita je veľmi podobná ako pri účte 
Google. Po potvrdení, že chcete prijať SMS na 
váš mobilný telefón sa zobrazí okno na zadanie 
6-miestneho kódu. Zadáte kód a po napísaní 
posledného čísla sa automaticky spustí proces 
overenia. Odteraz máte nastavenú dvojfaktoro-
vú autentifikáciu aj na Facebooku.

Takmer každý má nainštalovanú aplikáciu 
Facebook aj na smartfóne. Keď bude pripo-
jený na internet, aplikácia Facebook zobrazí 
pokus o prihlásenie z nového zariadenia alebo 
programu a zobrazí dialógové okno na overenie 
či ste to vy. Ťuknete na položku Áno na displeji 
smartfónu a nebudete musieť zadávať SMS 
kód. Stránka na danom zariadení sa obnoví 
automaticky a prihlási vás do Facebooku.

Kto by si ich pamätal
Analytici majú v jednej veci pravdu. Dlhé 
a komplikované heslá si nikto pamätať nebude. 
Generátory hesiel a špecializované programy 
vám vygenerujú silné a heslo, ktoré si nemáte 
šancu zapamätať. Nie ak má byť pre každú 
službu unikátne. To je pochopiteľné a v tomto 
prípade je to dobrý postup. Odolá slovníkovým 
útokom a nebude sa dať uhádnuť ani ľuďmi, 
ktorí vás poznajú. Vami vymyslené heslo stačí 
zostaviť z veľkých a malých písmen, pridať 
číslicu a špeciálny znak. To je dosť bezpečné 

SpywareBlaster
Program na ochranu proti škodlivým kódom. 
Podobá sa na antivírus, má však zameranie 
na zachytávanie špecifických hrozieb. Má 
rezidentnú ochranu, avšak vo verzii zadarmo 
budete musieť aktualizácie kontrolovať ručne. 
Automatické sú podporované len v platenej 
verzii. Toto však nevidíme ako veľký prob-
lém. Aplikácia je vhodná skôr ako doplnková 
ochrana. Odporúčame ju na primárnu ochranu 
prehliadačov, ak nemáte platený antivírus 
a chcete rozšírenú ochranu. Medzi podporova-
né prehliadače patria Internet Explorer, Mozilla 
Firefox a Google Chrome.

Pre každý prehliadač si vyberáte oblasť 
ochrany, ktorú naň chcete aplikovať. V prípade, že 
používate Internet Explorer, je tu ochrana zmeny 
jeho nastavení. Tento prehliadač je vyžadovaný 
v niektorých firemných prostrediach v rámci 
kompatibility, hoci dnes už pomenej. O súbore 
hosts sme už písali a je to dôležitý súbor na 
správne fungujúce spojenia na webové servery 
a IP adresy, ktoré sa snažia aplikácie vo vašom 
počítači kontaktovať. SpywareBlaster umožňuje 
vytvárať jeho zálohy. Vlastnosť, ktorú využijete aj 
vtedy, keď sami modifikujete tento súbor.
Link: www.brightfort.com

a dokážete si ho pamätať a prípadne zadávať aj 
do smartfónu celkom pohodlne.

Dokonca samotný Microsoft ohlásil, že ruší 
v serverových vydaniach Windows 10 1903 
(najnovšia májová veľká aktualizácia) vynuco-
vanie zmeny hesla po 40 dňoch. Zistil totiž, že 
buď si ich používatelia nepamätajú alebo k nim 
pripíšu len nové číslo, pár znakov a v zásade ho 
veľmi nemenia, aby si ho na 40 dní pamätali. 
Stále sa bude dať táto politika uplatniť, avšak 
nebude predvolene nastavená na prihlasovanie 
do počítača s týmto operačným systémom.

Len pre zaujímavosť. Prelomiť heslo se-
curity1 náhodným útokom bez slovníkového 
skúšania by v roku 2000 trvalo tri roky. Dnes 
takéto heslo prelomíte za pár dní, reálne sa 
však bavíme o desiatkach hodín, možno menej. 
Heslo, ktoré má 7 znakov a dva z toho veľkým 
písmom, zaberie dnešným počítačom 17 
hodín. Pridanie jednej číslice navyše mení čas 
prelomenia na týždne.

Generovanie hesiel
Potrebujete si vygenerovať heslo? Využiť na to 
môžete webovú stránku passwordsgenerator.
net. Na výber máte všemožné kombinácie 
a ich dĺžku. Vybrať si môžete od 6 znakov až po 
úplne zbytočných 2048. Rozbaľovací zoznam, 
v ktorom si definujete dĺžku hesla, hovorí, že až 
16-znakové heslo je silné.

Heslo si dnes môžete vygenerovať aj cez 
prehliadač Google Chrome. Táto možnosť sa zo-
brazí vždy, keď sa budete registrovať do nových 
služieb. Kliknite do editačného poľa a z pláva-
júceho panela zvolíte možnosť Navrhnúť silné 
heslo. Chrome ho potom uloží a vy si ho nebu-
dete musieť pamätať. Vlastne je to heslo, ktoré 
ani nebudete vedieť. Ide o skutočne silné heslá, 
ktoré sa reálne nedajú zapamätať.

Na uchovávanie hesiel môžete využiť 
program StickyPassword (www.stickypas-
sword.com), ktorý je aj vo verzii zadarmo 
a bude vás automaticky prihlasovať do 
všetkých služieb. Jednou z hlavných výhod je, 
že jeho doplnok sa dá integrovať do viacerých 
prehliadačov. Heslá uložené v prehliadači 
Chrome, ale ani ostatných nie sú bezpečne 
chránené. To ste si už možno všimli pri importe 
údajov z jedného prehliadača do druhého. 
Heslá sa importujú bez toho, aby ste sa museli 
nejakým spôsobom autorizovať. Heslá uložené 

NASTAVENIE 2-STUPŇOVÉHO OVERENIA NA 
FACEBOOKU

PRVÉ POSLANIE OVEROVACIEHO KÓDU 
FACEBOOKU

GENEROVANIE HESLA PREHLIADAČOM 
CHROME

1PASSWORD SA DÁ POUŽIŤ NA RÔZNYCH 
ZARIADENIACH

SPYWARE BLASTER AKO OCHRANA WE-
BOVÉHO PREHLIADAČA, AK NECHCETE PLATIŤ 
ZA PROGRAM TYPU INTERNET SECURITY

v programe StickyPassword sú uložené v za-
šifrovanom stave. Pred použitím programu sa 
treba autorizovať heslom a databázu hesiel 
odomknúť. A je to český program. Existuje 
viacero programov tohto typu, obľúbený je aj 
1Password (1password.com).

C E N A Z A D A R M O

SECURITY



o optimalizačný nástroj pre Windows 
s aktuálnymi funkciami na tento rok. 
Upravuje rozhranie, sprehľadňuje svoju 

zásobu funkcií a stále si ponecháva možnosť 
vykonať optimalizáciu systému jedným kliknutím.

WinOptimizer vám magazín TOUCHIT prináša 
každý rok, a tak máte vždy aktualizovanú ver-
ziu, tentoraz rozšírenú aj o funkcie na zobra-
zovanie bezpečnosti vášho systému. Nechýba 
kontrola hardvéru, ktorá upozorní na problémy 
na pevnom disku.

Všetky činnosti rozdeľuje do samostat-
ných sekcií. Na rýchlu údržbu môžete využiť 
optimalizáciu viacerých oblastí. Je tu nástroj 
na čistenie disku, optimalizáciu registra alebo 
čistenie súborov zostávajúcich po surfovaní 
internetom. Každý nástroj zobrazí nájdené vý-
sledky. Ručná alebo automatická optimalizácia 
poskytne výsledky pre každú časť skenovania 
a je na vás, čo všetko sa bude odstraňovať.

Čistenie
Vidieť sú dočasné súbory, snímky pamäte, 
ktoré systém vytvoril pri chybe alebo napríklad 
nepotrebné inštalačné súbory. Odporúčame vždy 

skontrolovať, ktoré súbory sa budú odstraňovať. 
Program nevymaže žiadne dáta, ktoré sú vaše 
a mohli by ste ich niekedy potrebovať. Avšak 
je zbytočné, aby ste odstraňovali DB súbory 
vytvorené v súboroch s obrázkami. Sú v nich 
náhľady obrázkov, aby sa rýchlejšie zobrazili 
v Prieskumníkovi. Ešte jednoduchšie použitie do 
budúcna však uľahčí zmena nastavení programu.

Stačí vybrať, ktoré typy oblastí disku alebo sú-
bory nemajú byť do výsledkov zahrnuté. Do výni-
miek môžete zahrnúť typy skenovaní tak, ako ich 
uvádza program alebo priamo priečinky, súbory 
alebo súbory s nejakým príznakom. Napríklad 
tie, ktoré sú chránené proti zápisu. Súbory, ktoré 
budete odstraňovať, môžete namiesto priameho 
odstránenia premiestniť do Koša Windows.

Nastavenia
Program je vhodný aj na to, aby 
ste mali špecifi cké nastavenia 
ľahšie dostupnejšie. Môžete 
tak napríklad znížiť spotrebu 

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.

ÚVODNÉ PRESKENOVANIE SYSTÉMU

NÁSTROJE NA ANALÝZU 
SYSTÉMU A HARDVÉROVÝCH 
KOMPONENTOV. SLÚŽIA AJ NA 
ČISTENIE DISKU

Užitočný softvér

Ashampoo WinOptimizer 2019
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ocenili funkciu AntiSpy, ktorá sa zameriava na 
ochranu súkromia. Systémy Windows a špeci-
álne Windows 10 odosielajú rôzne dáta a iným 
spôsobom sledujú vaše používanie systému. 
Tu máte všetko pod palcom. Inak roztrúsené 
nastavenia cez štandardné nastavenia a Ovlá-
dací panel Windows tu máte na jednom mieste. 
Povolenie vzdialeného pripojenia na váš počítač, 
administratívne zdieľania alebo napríklad zákaz 
oznamovania chýb pri jednotlivých službách. 
V štandardnom nastavení je táto možnosť povo-
lená a údaje sa teda posielajú výrobcovi služby 
cez internet.

Plná výbava
Celkovo je tu viac ako 20 nástrojov na vyčis-
tenie disku, úpravu nastavení alebo prispô-
sobenie Windows. Máte možnosť upravovať 
kontextové ponuky, konfi gurovať súkromie vo 
Windows alebo odinštalovať aplikácie či naprí-
klad zrýchliť spustenie systému odstránením 
programov spúšťaných po štarte.

P R E H Ľ A D

MICHAL REITER

ZADARMO
pre našich

čitateľov

alebo zahrievanie komponentov 
nastavením obnovy USB portov 
na nižšiu frekvenciu. Správa na-
stavení Windows je oblasť, ktorú 
netreba podceňovať a mali by ste 
byť opatrní. Je tu ale voľba na ob-
novenie pôvodne odporúčaných 
nastavení. Niektoré nastavenia sú 
dostupné pre Windows 7, väčšina 
z nich je plošne dostupná aj pre 
ostatné verzie Windows. Máte 
možnosť zmeniť fungovanie 
systému, prehliadačov Internet 
Explorer alebo Mozilla Firefox, 
prípadne priamo konfi gurovať iné 
programy Microsoftu.

V tomto smere sme najviac 
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Možnosti aplikácie
Vďaka tomu máte prehľad o aktuálnych fak-
túrach aj skladových zásobách. Dajú sa kon-
trolovať aktuálne uhradené alebo neuhradené 
faktúry a takisto môžete pridávať nové. To platí 
aj pre položky na sklade. Nemusíte byť doma 
za počítačom na to, aby ste preverili, koľko 
kusov daného tovaru máte alebo zaevidovali 
nový tovar alebo službu na predaj.

V rámci jedného prihlásenia môžete spra-
vovať viacero fi riem. Presne tak, ako na webe. 
Len sa medzi nimi budete prepínať. Dizajn 
je podobný ako má aktuálny emailový klient 
Gmail. Pochopiteľne so zohľadnením potrieb 

tohto typu softvéru. Profi t365 v smartfóne 
teda využijú aj ekonómovia, ktorí svojim klien-
tom spravujú účtovníctvo. 

Súčasťou je prístup k obchodnému registru. 
Partnerov si môžete vyhľadať podľa obchod-
ného názvu alebo IČO. Pridaných partnerov 
zobrazíte v detailoch, pričom tie sa dajú 
dodatočne upraviť. 

Aplikácia umožňuje udržiavať prehľad o ak-
tuálnom stave fi rmy. Poskytuje prehľad o aktu-
álnych výnosoch a nákladoch ako aj stave účtu 
v banke alebo v pokladni. Nechýba prehľad 
pohľadávok a záväzkov. V rámci zaujímavos-
tí a prehľadu máte informácie o najlepších 
piatich partneroch a piatich najpredávanej-
ších položkách. To všetko ihneď po prihlásení 
a v prehľadnom znázornení na grafe.

V zobrazení zoznamu 
je prehľad o nákupe 
a predaji. Vidíte všetky 
faktúry a ich stav. Teda 
či sú zaplatené alebo 
nezaplatené. A to ako zo 
strany vašich partnerov, 
ako aj z vašej. Pria-
mo z aplikácie sa dajú 
odosielať alebo nahrávať 
nové a upravovať exis-
tujúce.

Chcete prehľad o va-
šich faktúrach? Skontro-
lujte si, ktoré z vysta-
vených sú už uhradené 
alebo neuhradené. Všet-
ko navyše rozdelené pre 
nákup a predaj. Nechýba 
dodatočné upravovanie 
faktúr. Dajú sa odosielať 
alebo nahrávať nové 
priamo zo smartfónu.

       Verdikt
Profi t365 pre smartfón 
je vhodnou alternatívou 
k responzívnemu webu 
a používaniu cloudového 
systému v prehliadači. 
Má ešte nejaké muchy 
a chcelo by ho trochu viac 
doladiť. Najmä neustále 
vyskakovanie z aplikácie. 
Tlačidlom späť sa totiž 
razom ocitnete na pri-
hlasovacej obrazovke a je 
potrebné sa znova prihlá-
siť. Ideálne, ak by výrobca 
pridal opustenie aplikácie 
až po dvojitom stlačení 
tlačidla späť v systémo-
vom ovládaní. Inak k nej 
nemáme výhrady a dobre 
sa používa.

PREHĽAD O VAŠEJ FIRME 
HNEĎ NA ÚVODNEJ 

OBRAZOVKE

ÚPRAVA POLOŽKY 
V SKLADOVÝCH ZÁSOBÁCH

HLAVNÉ MENU 
S MOŽNOSŤAMI APLIKÁCIE

Recenzia

Aplikácia Profi t365 na webe sa dá 
používať aj v špeciálnej aplikácii 
v smartfóne. Kým doteraz bolo 
potrebné používať webový prehliadač, 
teraz máte viac možností. Účtovať 
môžete stále v responzívnom 
dizajne v Chrome pre Android alebo 
v prehliadači pre operačný systém iOS.
Aplikácia je zadarmo a využíva 
podobný model, ako ostatné mobilné 
aplikácie. Platíte za prístup k systému 
a je na vás, ktorý spôsob použijete.

Profit365
Ekonomický systém priamo 
v smartfóne

P R E H Ľ A D

MICHAL REITER

PREHĽAD O VAŠEJ FIRME 

ÚPRAVA POLOŽKY 

C E N A 9 , 9 0  A Ž  9 4 9  E U R  R O Č N E

L I N K W W W . P R O F I T 3 6 5 . E U

- Mohla by vyzerať atraktívnejšie
- Chce to ešte odstránenie drobností

+ Nie ste viazaní na webový prehliadač
+ Odosielanie faktúr priamo cez aplikáciu
+ Prehľad o stave faktúr a skladových zásob
+ Grafi cké znázornenie stavu faktúr
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rvý Mortal Kombat sa dostal na trh 
v roku 1992 a žáner bojových hier 
posunul na ďalšiu úroveň. Hra zau-

jala najmä svojou brutalitou, ktorá sa následne 
stala špecifi cká pre túto značku. Vytrhnuté 
končatiny či chrbtové kosti odlíšili tento titul od 
ostatných bojových hier na trhu.

Mortal Kombat 11 prináša 
známu hrateľnosť v moder-
nejšom spracovaní a s drob-
nými úpravami hrateľnosti. 
Pomerne vysoké číslo za 
názvom vás možno prekvapí, 
ale pokiaľ ste v minulosti 
hrali hociktorý Mortal Kom-
bat, v MK11 sa nestratíte. 
Sú tu však určité novinky, na 
ktoré si budete zvykať.

Mortal Kombat 11 obsa-
huje 25 hrateľných postáv, tri z nich sa v tejto 
sérii objavujú prvýkrát. Nechýbajú ani obľúbení 
hrdinovia, s ktorými sme bojovali už v do-
bách prvého MK. A hoci by ste od bojovej hry 
čakali najmä kvalitnú akciu, nový MK príjemne 

prekvapí aj z hľadiska príbehu. Nebudeme pre-
zrádzať žiadne detaily, faktom je, že MK11 má 
najlepší príbeh, aký sme za posledné roky videli 
v bojových hrách.

A špičková je aj samotná akcia. Pocit z bitiek 
je jednoducho skvelý. Mortal Kombat 11 
ponúka rýchlu a dynamickú bojovú akciu, ktorú 

v niektorých momentoch 
mierne narúšajú spomalené 
zábery praskajúcej čeľuste 
alebo rebier. 

Mortal Kombat využíva 
pomerne jednoduché herné 
mechaniky, ich osvojenie si 
však predstavuje náročnejšiu 
úlohu, ako sa na prvý pohľad 
zdá. Jasné, môžete bojovať 
štýlom, že budete chaoticky 
stláčať všetky tlačidlá na 

ovládači. Väčší úspech a radosť z hry dosiah-
nete vtedy, keď začnete využívať blokovanie 
a sledovať útoky vášho súpera a adekvátne na 
ne reagovať. Vzhľadom na rýchle tempo hry je 
to niekedy naozaj náročné, avšak práve v tom 

spočíva čaro Mortal Kombatu.
Mortal Kombat 11 obsahuje 

niekoľko kontroverzných vlastností, 
ktoré si obľúbite alebo vám budú 
prekážať. V rámci samotného 
boja ide o tzv. Fatal Blows, čo je 
séria úderov, ktoré spôsobia veľké 
zranenie a môžu úplne zvrátiť vývoj 
bitky. Fatal Blows môžete aktivovať, 
keď je zdravie hrdinu na nízkej 
úrovni a pokiaľ sa mu váš protivník 
neuhne, pozriete si niekoľkose-
kundové brutálne animácie. Fatal 
Blows sú zábavné, keď hráte s ka-
marátom, avšak po pár stovkách 

„Mortal Kombat 
11 je nádherné 
bojové divadlo  “

zápasov môžu začať nudiť, ba až iritovať.
Mortal Kombat 11 ponúka množstvo obsahu. 

K dispozícii je príbehový režim a Tower režim 
a tiež aj tzv. Krypta, v ktorej sa budete na hrdi-
nu pozerať z pohľadu tretej osoby a riešiť puz-
zle. Bojovať môžete aj proti ostatným hráčom, 
a to lokálne alebo cez internet. Jednoducho, 
MK11 ponúka viacero možností, ako sa zabaviť 
s bojovníkmi. Niekomu však nemusí vyhovovať 
pomalý postup v Tower režime.   

MK11 predstavuje z hľadiska hrateľnosti 
a atmosféry výborné pokračovanie, ktoré poteší 
nielen fanúšikov značky, ale aj všetkých hráčov 
bojových hier. Monetizácia a pár dizajnových 
rozhodnutí nemusí vyhovovať každému, avšak 
ak berieme do úvahy dynamiku boja, v tomto 
smere MK11 exceluje.
Zapožičal: Cenega 

Apps

Mortal Kombat 11 

P

- Monetizácia a pomalší postup pri odomykaní
- Fatal Blows budete buď milovať alebo nenávidieť

G A M E S

ROMAN KADLEC

Matka všetkých bojových hier je späť

+ Skvelá dynamika boja
+ Audiovizuálne spracovanie
+ Množstvo obsahu
+ Prekvapujúco dobrý príbeh

80 % 
cena 5 9 , 9 9  € 

h o d n o t e n i e

PC
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lhodobo sa špekuluje, akým smerom 
sa budú uberať videohry a či vymrú 
tituly, ktoré ponúkajú iba príbehovú 

kampaň pre jedného hráča. Dôvod je ten, že 
tieto hry sú čoraz náročnejšie a drahšie na 
vývoj a fi nančne najúspešnejšie sú obvykle hry 
so zameraním na hru viacerých hráčov. Stačí 
sa pozrieť na milióny, ktoré 
zarába Fortnite.

Medzi hráčmi je však 
množstvo jedincov, ktorí 
preferujú zážitok z príbe-
hovej hry a práve tento 
segment chce osloviť Sony. 
Jeho interné štúdiá vyví-
jajú exkluzívne tituly pre 
PlayStation, výsledkom čoho 
boli špičkové série Unchar-
ted či The Last of Us. Úplnou 
novinkou je hra Days Gone, ktorú vyvinulo 
štúdio SIE Bend Studio.

Days Gone pôsobí na prvý pohľad možno 
trochu nezaujímavo – ide o akčnú adventúru 
s dôrazom na prežitie v postapokalyptickom 

svete, v ktorom majú výraznú prevahu zombíci. 
Takýchto zápletiek sme už videli v hrách aj 
fi lmoch desiatky a svoj pohľad na zombie svet 
ponúkol spomenutý The Last of Us.

Pokiaľ sa však prenesiete cez zápletku a hre 
odpustíte aj menej zaujímavú príbehovú líniu, 
Days Gone má čo ponúknuť. Otvorený herný 

svet je totiž plný úloh a zabaví 
vás na niekoľko desiatok ho-
dín. 30 hodín na dokončenie 
príbehu je minimum a ak 
budete plniť aj vedľajšie úlohy, 
herná doba sa môže zdvojná-
sobiť. Škoda len, že množ-
stvo úloh pôsobí genericky 
a stereotypne.

V Days Gone sa budete po 
hernom svete pohybovať na 
motorke. Budete zbierať skú-

senosti, využívať tichý prístup a zombíkov ničiť 
pomocou strelných zbraní a bojových zbraní 
na krátku vzdialenosť. Nechýba dynamické 
počasie a zmena dňa a noci. Jednoducho, sko-
ro všetky tieto vlastnosti ste už videli v iných 

hrách, avšak aj napriek tomu je 
Days Gone zábavný titul.  

Jednu vec však treba zdôrazniť. 
Hoci je na trhu veľa zombie hier, 
máloktorá z nich ponúka taký skve-
lý pocit pri boji so stovkami zom-
bíkov. Days Gone vtedy pôsobí ako 
hollywoodsky akčný fi lm a v strede 
celej akcie je váš hrdina. V tejto 
súvislosti treba zdôrazniť, že hoci 
vývojári označujú Days Gone ako 
hru s dôrazom na prežitie, počas 
hrania sme nemali problém s ne-
dostatkom výbavy. V tomto smere 
je hra pomerne štedrá.

„PlayStation 
dostal ďalšiu 
exkluzivitu pre 
jedného hráča “

Days Gone odporúčame každému majiteľovi 
konzoly PlayStation 4, ktorý už dokončil Red 
Dead Redemption 2 a rád by si zahral podobnú 
hru. Hoci je zápletka oboch hier odlišná, obe 
ponúkajú otvorený svet s množstvom obsahu. 
Je škoda, že tvorcovia Days Gone neboli v prí-
pade niektorých úloh kreatívnejší.
Zapožičal: Sony

Days Gone 

D

- Generické misie
- Drobné technické nedokonalosti

G A M E S

ROMAN KADLEC

Ďalšia bezduchá zombie akcia?

+ Veľký a otvorený svet
+ Jazda na motorke
+ Boje s desiatkami zombíkov 

70 % 
cena 5 7 , 9 9  €

h o d n o t e n i e
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Prinášame vám ďalšiu várku pravidel-
ných tipov a trikov pre Windows 10. 
V aktuálnom výbere sme sa zamerali 
na novinky, ktoré súvisia s májovou 
aktualizáciou operačného systému od 
Microsoftu.

Tipy a triky
pre Windows 10

Tipy a triky

Ako si jednoducho overiť, akú 
verziu systému Windows 10 máte 
nainštalovanú?
Májová aktualizácia má označenie verzia 1903. 
Verziu operačného systému, ktorá je nain-
štalovaná vo vašom počítači, si môžete veľmi 
jednoducho overiť v Nastaveniach – Systém – 
Informácie. V spodnej časti obrazovky sa nachá-
dza sekcia Špecifi kácie Windowsu, kde nájdete 
položku verzia a príslušné číselné označenie.

Jednoduché vkladanie emoji
Operačný systém Windows 10 obsahuje za-
budovanú klávesnicu Emoji. Tá je dostupná vo 
Windows 10 už dlhšiu dobu, v slovenskej verzii 
však nebola doteraz aktívna. Zmenilo sa to 
s príchodom májovej aktualizácie.

Emoji klávesnicu môžete aktivovať klávesovou 
skratkou Win + . a následne môžete jednoducho 
vkladať smajlíkov. Túto klávesnicu môžete tiež 
jednoducho presúvať po obrazovke – rovnakým 
spôsobom ako okná s aplikáciami.
Operačný systém tiež umožňuje nastaviť si, či 
sa má klávesnica s emoji automaticky zavrieť po 
zadaní smajlíka alebo nie. Toto nastavenie hľa-
dajte v ponuke Rozšírené nastavenia klávesnice.

Praktická tvorba snímok obrazovky
Takzvaný screenshot obrazovky môžete spraviť 
pomocou klávesu Print Screen. Táto informácia 
vás neprekvapí, avšak množstvo používateľov 
nevie, že kombinácia klávesov Alt + Print Scre-
en vytvorí snímku obrazovky aktívneho okna. Je 
to praktické.

Windows 10 umožňuje priradiť kláves Print 
Screen aplikácii Vystrihnúť a skicovať. Toto 
nastavenie nájdete v ponuke Nastavenia – 
Zjednodušenie prístupu – Klávesnica. Pokiaľ 
si aktivujete, aby sa na vytvorenie výstrižku 
obrazovky používal kláves Print Screen, tak po 
jeho stlačení sa zobrazí panel s možnosťami 
tvorby snímky obrazovky. Novinkou v májovej 
aktualizácii je možnosť vytvoriť screenshot 
zvoleného okna s aplikáciou. Snímku môžete 
po vytvorení editovať, pridať do nej poznámky 
a následne ju uložiť.    

Prispôsobte si motív systému
Windows 10 ponúka svetlý a tmavý motív 
rozhrania. Svetlý motív sa dočkal v májovej 
aktualizácii drobných vylepšení. Za vyskúšanie 
však stojí aj tmavý motív, používame ho aj my 
v redakcii.

Tmavý motív môžete aktivovať v Nastave-
niach – Prispôsobenie – Farby. V rámci ponuky 
Vyberte si farbu si môžete zvoliť motív operač-
ného systému. Novinkou je možnosť Vlastný, 
ktorý umožňuje defi novať iný farebný motív 
systému Windows a iný farebný motív pre 
aplikácie. Do pozornosti dávame aj nastavenie 
Efekty priehľadnosti, ktoré dáva používateľské-
mu rozhraniu štýlovú eleganciu. Niekomu však 
bude vyhovovať viac, keď si toto nastavenie 
vypne. Treba si vyskúšať obe možnosti.

Vyskúšajte nový prehliadač 
Microsoft Edge 
Microsoft prinášal s veľkými aktualizáciami 
systému Windows 10 aj vylepšenia pre svoj 
prehliadač Edge. To sa však mení. Edge ako ho 
poznáme čoskoro skončí a nahradí ho nová 
verzia, ktorá sa aktuálne vyvíja od základov. 
Nový Edge bude využívať jadro Chromium, 
ktoré je základom aj pre Google Chrome. 

Pokiaľ si chcete vyskúšať nový Edge už dnes, 
navštívte webovú stránku www.microsofted-
geinsider.com a stiahnite si testovaciu verziu. 
K dispozícii je, resp. čoskoro bude, beta verzia, 
ktorá je aktualizovaná každých 6 týždňov a vý-
vojárska verzia s týždňovými aktualizáciami. 
Nový Edge stojí za skúšku, pretože obsahuje 
viacero vlastností, ktoré máme radi na Google 
Chrome a pritom je menej náročný na operač-
nú pamäť počítača.

INFORMÁCIE O NAINŠTALOVANEJ VERZII 
SYSTÉMU WINDOWS 10

ÚPLNE NOVÝ MICROSOFT EDGE SI MÔŽETE 
STIAHNUŤ UŽ DNES A VYSKÚŠAŤ HO

TAKTO VYZERÁ EMOJI KLÁVESNICA 

Odinštalujte si nepotrebné 
systémové aplikácie
Windows 10 obsahuje viacero predinštalo-
vaných systémových aplikácií. Mnohé z nich 
ste nemohli v minulosti odinštalovať, ope-
račný systém to jednoducho neumožňoval. 
S májovou aktualizáciou na rok 2019 však 
prichádza väčšia sloboda. V praxi to zna-
mená, že si môžete odinštalovať aplikácie, 
ako je 3D skicár alebo 3D zobrazovač. Stačí 
si otvoriť ponuku Štart, vyhľadať si neželanú 
aplikáciu, kliknúť na ňu pravým tlačidlom 
myši a vybrať možnosť Odinštalovať.

Pokiaľ teda máte radi poriadok v nainšta-
lovaných aplikáciách, určite si predinštalo-
vaný balast po aktualizácii na verziu 1903 
skontrolujte a prerieďte.

T I P S

ROMAN KADLEC
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T I P S

MICHAL REITER

Tipy na funkcie a spôsob použitia programov kance-
lárskeho balíka sme dnes rozšírili o novinky. Posled-
né aktualizácie priniesli viaceré zmeny. My vám ich 
predstavíme a ukážeme čo obsahujú. Nezabudli sme 
ani na Windows a Poznámkový blok.

Používame
Microsoft Offi ce
a Windows 10

Tipy a triky

Outlook 365 – aktuálne zmeny
Offi  ce 365 prináša každý mesiac  pravidelné 
aktualizácie a vylepšenia. Niekedy prichádza 
s významnejšími novinkami, inokedy menej. 
Mnohé si ale nemusíte hneď všimnúť.

Ostatná aktualizácia priniesla aj nové ikony. 
Niektoré aplikácie získali inovovanú ikonu zo 
súpravy postupných zmien dizajnu. Microsoft 
túto zmenu avizoval už pred viac ako rokom, 
teraz prichádza do praxe. Zatiaľ sa to ale netý-
ka všetkých aplikácií.

Čistá prihlasovacia obrazovka
Nenápadná voľba, ktorá vám odstráni obrázok 
z uzamknutej obrazovky. Vlastne až pri po-
kuse o prihlásenie. V hlavných nastaveniach 
systému, položke Prispôsobenie – Obrazovka 
uzamknutia, nájdete prepínač, ktorý odstráni 
počas zadávania hesla alebo inej autorizácie 
obrázok pozadia.

Veľkosť adresárov
Ubúdajúce miesto na disku a vy len tápate, ktoré 
súbory by vám tak mohli ukrajovať poriadnu 
porciu z celkovej kapacity. Vyhľadať ich môžete 
podľa veľkosti, no máme pre vás lepší tip. 
Program WinDirStat, ktorý ukáže rozloženie dát 
na disku podľa typu súborov. Všetko na grafi ckej 
mape s farebným rozlíšením a pomerom 
obsadeného miesta. Takto nájdete najväčšie 
súbory, možno sú to off -line skladby zo Spotify, 
zabudnuté nastavenia plnej synchronizácie 
z iCloudu alebo iného úložiska. Program nájdete 
na adrese windirstat.net a má len 630 kB. Fun-
guje so všetkými verziami Windows.

Poznámkový blok
Program, ktorý k Windows neodmysliteľne 
patrí. Má niekoľko nastavení, o ktorých ste 
možno nevedeli. To, že ste do neho mohli 
vložiť aktuálny čas a dátum, viete. Funkcia 
sa nachádza v menu, nie je to nič výnimočné. 
Špecialitou je ale automatické vkladanie tejto 
hodnoty zakaždým, keď otvoríte poznámkový 
blok s daným súborom. Napíšte do prvého 
riadku .LOG a pokračujete Enterom. Zatvorte 
Poznámkový blok a po jeho novom otvorení 
pokračujte s týmto súborom.

Nezabudnite, že toto je program na úpravu 
neformátovaného textu. To, ako si nastavíte 
písmo v menu Formát – Písmo, zohľadní iba jeho 
zobrazenia a bude platiť pre všetky ďalšie, nové aj 
staré písané súbory v tomto programe. Pokojne 
experimentujte. Prinajhoršom vrátite nastavenia 
Poznámkového bloku späť cez registre.

Čistá obrazovka
Ak chcete čistú farbu aj na 
uzamknutej obrazovke, vytvorte 
si obrázok v rozlíšení displeja. Vy-
plňte ho jednou farbou, napríklad 
v Skicári a uložte do nejakého 
adresára. Ako pozadie vyberte 
voľbu Obrázok a zvoľte si ten váš 
s jednou farbou.

NOVÉ IKONY SA PREMIETLI AJ NA TYPY SÚBOROV

AUTOMATICKÉ ODSTRAŇOVANIE PRÍZNAKU NA 
PRIPOMENUTIE. NEBOJTE, UDALOSŤ ALEBO 
ÚLOHA NEZMIZNE

FUNKCIA, KTORÁ BY VÁM MOHLA POMÔCŤ 
STÍHAŤ NASLEDUJÚCE STRETNUTIA

WINDIRSTAT POSKYTNE 
PREHĽAD OBSADENOSTI 

ADRESÁROV

Microsoft Outlook má teraz väčšie riadko-
vanie v zozname emailov. Túto zmenu môžete 
vypnúť alebo zapnúť, ak sa ešte neprejavila 
automaticky. Nové nastavenie sa nachádza na 
páse kariet s názvom Zobraziť. Voľba Použiť 
užšie riadkovanie mení zobrazenie správ.

Ďalšie zmeny sú v kalendári a plánovaní 
schôdzok. Najnovšie je dostupná možnosť auto-
maticky zrušiť pripomenutia uplynulých udalostí 
v kalendári. Táto voľba nie je štandardne zvolená, 
nakoľko je tu riziko, že na danú udalosť nako-
niec zabudnete. Ak vás ale otravujú oneskorené 
udalosti a neustále zobrazovanie okna s pripo-
menutiami, toto je voľba pre vás. Nachádza sa 
v nastaveniach programu (karta Súbor – Mož-
nosti) v časti Spresnenie – Pripomenutia.

Novinkou je aj skoré ukončovanie schôdzok. 
Funkciu nájdete v nastaveniach Outlooku v časti 
Kalendár – Možnosti kalendára. Nová schôdzka 
sa bude končiť o defi novaný počet minút skôr ako 
ju pôvodne naplánujete. Sú to dve nastavenia, pre 
schôdze kratšie a dlhšie ako jednu hodinu

Reset nastavení
Otvorte cez okno Win + R Registry Editor – napíšte regedit a stlačte Enter. Nájdite vetvu \
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Notepad. Vymažte v nej všetky položky, hotovo.
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Porovnávač kľúčov 
nový nástroj v SSLmarkete

PRÍKLAD ASYMETRICKÉHO ŠIFROVANIA
ZDROJ: WIKIPEDIA

Zoner SSL Market rozšíril nástroje 
pre prácu s certifi kátmi. Teraz majú 
zákazníci k dispozícii všetko, čo 
potrebujú na úspešné nasadenie 
vystaveného certifi kátu.

Privátny a verejný 
kľúč
Použitie verejného a pri-
vátneho kľúča je hlavným 
princípom tzv. asymetrickej 
kryptografi e (kryptografi e 
verejného kľúča - PKI), 
ktorá nám umožňuje ľahko 
a efektívne šifrovať dáta 
prenášané medzi majiteľ-
mi dvoch rôznych kľúčov. 
Typický príklad je použitie 
SSL/TLS certifi kátu na 
serveri, kde návštevník šif-
ruje dáta verejným kľúčom 
obsiahnutým v certifi káte 
a server si dáta zodpoveda-
júcim súkromným kľúčom 
dešifruje a spracováva.

Ing. Peter Tomaščík
špecialista
na bezpečnostné
SSL certifi káty
www.sslmarket.sk 
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Porovnávač kľúčov
Nástroj Zhoda privátneho kľúča 
(alebo CSR) s certifi kátom skon-
troluje, či sa zadané kľúče zhodujú 
a patria k sebe. Táto zhoda je pred-
pokladom pre nasadenie certifi kátu; 
bez zodpovedajúceho privátneho 
kľúča nebude certifi kát (obsahujúci 
verejný kľúč) na serveri fungovať.

Vložte do formulára nástroja 
vydaný certifi kát a privátny kľúč 
či CSR, ktoré chcete použiť spolu 
s certifi kátom, a kliknite na Overiť. 
Po odoslaní formulára uvidíte 
výsledok. Ak chcete vedieť detaily 
vloženého CSR, tak kliknite na 
viac informácií a CSR sa dekóduje 
v ďalšom príslušnom nástroji.

Kladný výsledok znamená, že 
certifi kát môžete nasadiť na ser-
ver, pretože máte správny (zodpo-
vedajúci) privátny kľúč. V opačnom 
prípade je potrebné vygenerovať 
nový privátny kľúč, nové CSR a ne-
chať certifi kát zadarmo pregene-
rovať (tzv. Reissue).

Porovnávač podporuje RSA aj 
ECC kľúče; nie ste teda obmedze-
ní algoritmom použitým pre ich 
vygenerovanie. Okrem privátneho 
kľúča môžete v nástroji s certifi ká-
tom porovnať aj CSR request.



MILAN MARKOVIČ 
Leader Eff ectix Slovensko 

Čo dokážu myšlienkové mapy 
vyriešiť?
Na čo všetko sa dajú myšlienkové mapy 
použiť? Autor článku ich primárne pou-
žíva pri návrhu marketingovej stratégie, 
na návrh stromu webu a pri brainstor-
mingu nad rôznymi zadaniami. Dokážem 
vďaka nim ľahko porozumieť náročnej 
téme a vyriešiť problémy: kto, čo, kde, 
kedy, prečo, ako...

Ľahšie sa s nimi defi nujú zadania 
pri projektovom manažmente, ako sú 
napríklad rozpočet, zdroje, ľudia, termíny 
a rozsah. Plánovanie a stanovenie cieľov 
či SWOT analýza sa vďaka myšlienkovým 
mapám realizuje ľahšie.

Priebeh pri tvorbe
Myšlienkové mapy majú prirodzenú organi-
začnú štruktúru, ktorá sa rozbieha zo stre-
du na všetky smery. Môže refl ektovať svojím 
tvarom aj určitú hierarchiu alebo časovú 
os. Začína sa defi níciou účelu, následne si 
treba do centra napísať hlavnú myšlienku, 
pokračuje sa rozkvetom a tokom myšlienok 
do všetkých strán.

Jednoducho povedané, celý proces 
tvorby sa podobá brainstormingu, kde 
myšlienky na seba nadväzujú a voľne sa 
rozvetvujú, inšpirujú a dopĺňajú. Vyskúšajte 
si to a určite vám tento jednoduchý proces 
pomôže k lepším výsledkom.

Dá sa však využiť aj na zhrnutie obsahu a 
tvorenie tzv. ,,stromu rozhodnutí“ alebo na 
tvorbu osnovy článku, prezentácie či prejavu.

Vytvárajte mapy rôznymi spôsobmi
Každá metóda má pri vytváraní myšlienko-
vých máp svoje výhody a limity. Defi nujeme 
vám hlavné typy, ktoré si vyskúšajte a nájdite 
si pre seba tú, ktorá vám najviac vyhovuje. 
Autor článku rád používa pre rôzne zadania 
rôzne metódy a navzájom ich kombinuje.

Aplikácií na tvorbu digitálnych myšlienko-
vých máp je veľké množstvo. My preferu-
jeme Coggle, ktorá sa najviac osvedčila a 
vyhovuje potrebám. Vy ale môžete vyskúšať 
aj FreeMind, iMindMap, VisualMind, XMind, 
Edraw Mind Map, Mindjet, The Brain alebo 
Freeplane. Niektoré sú zadarmo, niektoré si 
pre viac funkcionalít musíte zaplatiť.

Čo sú to myšlienkové mapy?
Myšlienkové mapy sú z anglického slova 
„mind maps“. Nazýva sa tak metóda 
prepracovaná expertom v oblasti mysle, 
rýchločítania a zrýchleného učenia 
Tonym Buzanom. 

Myšlienkové mapy, na rozdiel od 
ľavomozgových zápiskov a poznámok, 
dovoľujú zapájať nielen logicky, lineárne 
a v detailoch (analýza) mysliacu ľavú 
hemisféru, ale aj pravú hemisféru. Tá je 
centrom kreatívneho myslenia a miluje 
prehľad, farby, obrázky, usporiadanie 
v priestore a zlučovanie informácií do 
celkov. 

Zdroj: Michal Binka fi tbo.cz

Od malička nás v škole učili 
písať do riadkov, neskôr 
pracovať s tabuľkami. Na 
stránkach sme si dokonca 
kreslili okraje, aby priestor pre 
písanie mal jasné pravidlá a 
štruktúru. To plne vyhovuje, 
pokiaľ tvoríme tzv. lineárny 
obsah. Na tvorbu kreatívnych 
myšlienok ale potrebujeme 
zapojiť inú časť mozgu, 
nielen tú logickú. Preto vám 
predstavíme vizuálny nástroj 
na mapovanie a zachytávanie 
vnútorného obrazu našich hláv. 

Otvorte si 
myseľ vďaka 
myšlienkovým 
mapám

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. 6. 2019.    
Všetky tieto programy môžete v rámci ich časovej licencie používať zadarmo. 

Heslo pre stiahnutie je: 52738

• Dovoľujú nám rozvíjať naše EQ 
(emocionálny kvocient)

• 
• Možnosť rozlúsknuť zložité úlohy. 

• Zvyšujú efektivitu práce.
• 
• Rozvíjajú kreativitu, myslenie, 

pamäť...
• 
• Uľahčujú proces tvorby

Dôvody používania

• Ručné kreslenie na papier
• (skicár, blog, papier...)
• 
• Kreslenie na stenu
• (kriedovú, kresliaca tabuľa, fl ipchart, 

dotyková obrazovka...) 

• Tablet alebo dotykový monitor
• 
• Aplikácia na PC, tablet, mobil
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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

Ako získať späť stratený prístup k fi remnému Facebook účtu
Som riaditeľom základnej školy, ktorá má vytvorený svoj profi l na 
Facebooku. Zriadil ho náš bývalý technik, ktorý bol zároveň aj jeho 
administrátorom, avšak nedávno bohužiaľ zomrel. V súčasnosti 
tak nemáme k profi lu prístup a nevieme, ako by sme mohli pridať 
do neho ďalšie osoby, ktoré by sa oň mohli starať. Je možné sa na 
niekoho s takouto požiadavkou obrátiť? Je vôbec reálne sa nejako 
k účtu dostať bez pôvodných údajov administrátora, ktoré nemáme? 

Prečo mi chodí do schránky také veľké množstvo spamu?
V posledných dňoch pravidelne vo svojej e-mailovej schránke nachádzam 
neznáme emaily s nejakým odkazom a prílohou. Nikdy na odkazy pravdaže 
neklikám, neotváram ani ich prílohu, aby som si nezavíril počítač, ale 
zaujíma ma, prečo je ich také množstvo. Vždy ich len vymažem a dám 
automaticky blokovať aj ich autora (napr. jose.bonilla.m810@conalepmex.
edu.mx), aby mi takéto hlúposti už neposielal, ale na druhý deň príde ďalšia 
várka podobných správ od iných autorov. Prečo sa to vlastne deje a je na to 
nejaký liek? Čím je pre nich môj mail ...@centrum.sk taký zaujímavý? 

Toto je bohužiaľ častý problém, ktorý zvyčajne vzniká v prostredí ma-
lých fi riem s jedným IT zamestnancom, pričom ho spôsobuje nielen 
nečakaná smrť, ale aj klasický odchod dotyčného za inou prácou.

Treba pochopiť, že situácia je problematická, pretože nemôžete oča-
kávať, že Facebook bude len tak presúvať vlastníctvo konkrétnych pro-
fi lov (a teda aj súkromných dát) na iných ľudí. Stačí si predstaviť, aké 
by to bolo, keby ste vlastný účet už nejaký rok nepoužívali a ignorovali 
maily od Facebooku a po čase by ste sa snažili doň prihlásiť, pričom by 
ste zistili, že patrí už niekomu inému, kto požiadal o jeho transfer.

V niektorých prípadoch je to pravdaže možné a v základe máte 
niekoľko možností. Tá najjednoduchšia je, že máte prístup k bývalé-
mu hardvéru zosnulého zamestnanca, teda napríklad k jeho fi rem-
nému/školskému notebooku alebo desktopu. Drvivá väčšina ľudí si 
heslá ukladá do internetového prehliadača. Stačí teda otvoriť ten, 
ktorý dotyčný používal a do Facebooku sa prihlásiť automatickým 
prihlásením. Následne pridáte do školskej stránky ďalšieho správcu 
s plnými právami a váš problém tým bude vyriešený. Alternatívou je 
požiadať o pomoc pozostalého, ktorý má prístup k jeho domácemu 
zariadeniu a môže takýto zásah vykonať na ňom. V prípade, že sa 
problém týka žijúcej osoby, ktorou je bývalý zamestnanec, najlepšie 
je prehltnúť prípadnú horkú pilulku a požiadať ho o pomoc.

Komplexnejšia druhá možnosť (v prípade úmrtia) je požiadať 
o prevod samotný Facebook. Základom ale je, že budete potrebovať 
demonštrovať, že dotyčný človek už nežije. To je problematické, 
pretože nejde o rodinného príslušníka a obracať sa so žiados-

?

?

ťou o úmrtný list na 
pozostalých vám nemusí 
byť príjemné. V tomto 
prípade by vám ale 
pomohlo, respektíve 
vašu situácia vyriešilo 
to, ak rodina dotyčného 
už zmrazila jeho osobný 
Facebook účet a pre-
menila ho na tzv. spomienkový. Zmena účtu na spomienkový sa 
vykonáva pomocou formulára https://www.facebook.com/help/con-
tact/228813257197480, kde zakliknete možnosť premeny účtu na 
spomienkový a odošlete Facebooku naskenovaný úmrtný list.

Ak toto už rodina dotyčného bez vašej účasti vykonala, je to pre 
vás vyriešené a nemusíte ju už kontaktovať. Môžete Facebook rovno 
požiadať o transfer práv k účtu vašej školy/fi rmy. Použite rovnaký 
formulár ako je uvedený vyššie, pričom vyberte možnosť „Mám 
špeciálnu požiadavku“.

V nej (v anglickom jazyku) uveďte, že ste riaditeľom školy, ktorej sa 
stránka týka a že váš jediný správca nedávno žiaľ zomrel. Dokážte to fak-
tom, že poukážete na jeho spomienkový účet. Facebook si následne od 
vás vyžiada potvrdenie totožnosti, ako napríklad kópiu pracovnej zmluvy 
a prípadne aj občiansky preukaz. Následne pridelia vašej stránke nového 
správcu, o ktorého požiadate. Nezabudnite si už potom vlastnoručne 
pridať ďalších ako poistku.

FORMULÁR FACEBOOKU NA ŠPECIÁLNE 
POŽIADAVKY V SÚVISLOSTI S ÚČTAMI 
ZOSNULÝCH OSÔB

PREDAJ DATABÁZ EMAILOVÝCH ADRIES
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Na tieto maily nikdy neodpovedajte, neklikajte na ich odkazy a ani 
prílohy. Nedejú sa len vám, ale aj nekonečnému zástupu iných ľudí. 
Nemá to nič spoločné s vami a vaším správaním. Ide o hromadné 
správy, ktoré sú rozposielané v tisícoch a často aj miliónoch kópií po 
celom svete. 

Dôvod, prečo sa objavujú práve vo vašej schránke je nasledovný:
Váš mail bol v databáze e-mailových adries, ktorú mal podvodník/

spamer k dispozícii. To je všetko a žiadny iný dôvod nehľadajte.
Ako sa v nej váš mail ocitol? Buď bol automaticky zozbieraný 

alebo ukradnutý. Web je nonstop skenovaný nekonečným zástupom 
automatických robotov, ktorý podobu niečo@niečo.xy rozpoznajú 
a uložia do svojej databázy. Ak je vaša e-mailová adresa niekde zve-
rejnená, ako napríklad na vašej stránke, alebo na stránke nejakého 
diskusného či iného fóra, kde ste sa registrovali, tieto roboty ju nájdu 
a zaznamenajú. Druhá najčastejšia možnosť je, že jedna z mnohých 
stránok, na ktorej ste sa počas svojho života s mailom registrovali, 
bola prelomená a databáza jej e-mailov unikla. To sa deje po celom 
svete celkom bežne a prakticky každý deň. Je jedno či ide o fóra, 
e-shopy, sociálne siete či čokoľvek iné.

Výsledkom je, že vznikajú databázy s miliónmi e-mailových adries, 
ktoré sa následne predávajú rôznym záujemcom za neveľký poplatok. 
Spamer si skrátka takúto databázu kúpi na webe či dark webe, napríklad 
milión kusov za 50 dolárov, pričom sa v nej nachádza aj vaša adresa. 

Následne vytvorí nejaký infikovaný alebo podvodný e-mail, prípad-
ne sa dohodne s nejakou pofidérnou firmou na rozposielaní reklám 
a všetkým v adresári ho rozpošle. Podvodník či spamer pravdaže vie, 
že mu skoro nikto na daný mail nenaletí. Ale aj keď naň naletí len 1 
človek z 1000, pri jednom milióne rozposlaných mailov to znamená 
1000 ľudí. A to je už relevantný počet. Daný spamer obvykle v rozpo-
sielaní mailov pokračuje, až kým je to pre neho výhodné, alebo kým 
ho väčšina relevantných mailových serverov a spamlistov nezablo-
kuje. Práve preto nejaký boom konkrétneho spamu vo vašej schránke 

náhle začne, pokračuje niekoľko dní či týždňov a následne ustane. Až 
kým ho „nenahradí“ zase iný typ od iného spamera.

Autora spamového emailu blokujete vo väčšine prípadov márne, 
pretože často nejde o ozajstného odosielateľa, ale len o ďalšieho 
nešťastníka v spamovom zozname. Pokojne môžete naraziť na to, 
že ste odosielateľom vy sám, pretože spamerov automatický nástroj 
medzi adresami obvykle cykluje. 

Nejde o žiadnu zázračnú technológiu. E-mailová správa má 
pomerne jednoduchý formát, pričom automatickým prepisom jej 
hlavičky a tela je možné tento údaj pozmeniť, bez toho, aby to malo 
vplyv na doručenie. V základe je to totožné, ako keby ste posielali 
niekomu fyzický list alebo balík poštou a do kolónky odosielateľa vy-
plnili falošné meno a adresu. Poštu, podobne ako e-mailový systém 
kolónka odosielateľa nezaujíma a skrátka e-mail doručí adresátovi. 
Nijak sa teda nečudujte a ani sa nepozastavujte nad tým, že odosie-
lateľ sa stále mení, alebo ste ním dokonca vy. Je to skrátka len voľný 
a zmeniteľný údaj, ktorý môže do e-mailu napísať ktokoľvek.

Jediným bojom proti spamu sú účinné spamové filtre, ktoré majú 
blokované konkrétne servery alebo konkrétne masové maily. Spamový 
filter si môžete vytvoriť aj ručne, obzvlášť ak prichádzajúce maily majú 
špecifické obsahové prvky (konkrétne slovíčko, stránku či doménu 
ktorú propagujú a podobne), avšak nie vždy je to takto ľahko možné.

Vaša e-mailová adresa od poskytovateľa (vo vašom prípade 
Centrum.sk) má aj vlastný automatický spamový filter a ak tieto 
maily smerujú do priečinku spamu, je to pomerne výhra. Vhodnejšie 
pravdaže je, ak nejaký mailový poskytovateľ blokuje určité masové 
maily už na vstupe (za predpokladu, že si je ich povahou istý) a nikdy 
do vašej schránky nedorazia. Nemožno pravdaže očakávať, že posky-
tovateľ Centrum.sk má tento systém taký komplexný, ako ho majú 
rôzni IT giganti v podobe Googlu (Gmail.com) či Microsoftu (Outlook.
com). Tieto spoločnosti sú v odchytávaní hromadnej nevyžiadanej 
pošty oveľa úspešnejšie.

BATÉRIA CR2032 NA ZÁKLADNEJ DOSKE

ZASTAVENIE NÁBEHU SYSTÉMU PO ÚSPEŠNOM 
POST TESTE Z DÔVODU PRÁZDNEHO 
NASTAVENIA BIOS-U

Čo robiť, ak sa pri štarte počítača objavuje správa „New CPU installed!“
Potreboval by som poradiť s problémom, ktorý sa začal vyskytovať na mojom 
desktope. Nie vždy, ale približne pri každom druhom štarte počítača sa mi 
objaví na úvodnej obrazovke správa „New CPU installed! Please enter Setup to 
configure your system.“ Niekedy je pritom táto správa zmenená na „Please enter 
setup to recover BIOS setting. Press F1 to Run SETUP.“ Nikdy sa však neobjavujú 
naraz. Dovtípil som sa, že je niečo zlé v BIOS-e, a tak som skúšal do neho vojsť 
a načítať optimálne nastavenie. Nepomohlo to však. Na webe som sa dočítal, že 
to môže robiť vybitá gombíková batéria na doske. Lenže podobný problém som 
už kedysi pred pár rokmi mal, batériu som skúšal vymeniť a počítač už následne 
vôbec nešiel zapnúť. V servise mi potom povedali, že je nefunkčná základná 
doska a asi som ju poslal do kremíkového neba statickou elektrinou. Teraz sa už 
bojím toho veľmi dotýkať. Vedeli by ste mi poradiť, ako postupovať?

?

S najväčšou pravdepodobnosťou je váš problém spôsobený vybitou 
CMOS batériou, čo zapríčiňuje, že nastavenia BIOS-u sa resetujú, 
alebo dôjde k ich poškodeniu. To vyvolá chybovú správu o poruche, 
alebo správu, že bol osadený iný procesor, než pri poslednom 
štarte (pamäť z posledného bootovania je totiž prázdna). 

Ide o klasickú lítiovú batériu CR2032, ktorú kúpite v každom 
elektroobchode za zhruba 1 euro. Obvykle vydrží niekoľko rokov (5 
až 10), pretože sa príliš nepoužíva a minimálne energie potrebné 
pre zachovanie nastavení BIOS-u udržuje v obvode zapojený zdroj. 
Ak ale desktop pravidelne vypínate na dlhšiu dobu zo zásuvky (ale-
bo stláčate vypínacie tlačidlo na predlžovacom kábli s prepäťovou 
ochranou), môže sa vybiť aj za 6 až 12 mesiacov.

Chápeme vaše obavy, najmä ak máte skúsenosti, že pred pár rokmi 
takáto výmena svojpomocne nedopadla dobre a skončili ste s ne-

funkčnou doskou. Treba 
ale povedať, že to bola 
skôr náhoda a vôbec to 
nemuselo byť spôsobené 
statickou elektrinou, 
ako píšete. Mohlo sa 
stať X vecí a dosky skrátka prestávajú fungovať zo dňa na deň, nie 
postupne. V profesionálnych servisoch sa žiadne špeciálne opatrenia 
pri výmene týchto batérií nepoužívajú.

Je samozrejme vhodné byť opatrný, pričom vám môžeme 
poradiť aj maximálne obozretný postup. Batériu si kúpte, počítač 
vypnite zo zásuvky a skúste ho tlačidlom zapnúť (vybijú sa konden-
zátory). Následne ho otvorte a predtým než na dosku siahnete, do-
tknite sa na okamih kovovej zárubne či radiátora, aby ste sa zbavili 
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prípadného nahromadeného náboja. Následne starú batériu z dosky 
vyberte stlačením jej západky (napríklad skrutkovačom), čím sama 
vyskočí. Do slotu potom zatlačte prstom bez dotýkania sa západky tú 
novú batériu (čudovali by ste sa, aké časté je osadenie späť tej starej, 
najmä ak sú položené vedľa na stole), a je hotovo. 

Počítač následne zapnite, pričom očakávajte, že sa chybová 
správa opäť objaví. BIOS nastavte do požadovaného stavu a počí-
tač reštartujte. Chybová správa by sa už viac nemala opakovať. 

Pokiaľ by problém pokračoval opakovane aj v nasledujúce dni, je 

to indikácia poškodenej CMOS pamäte, ktorá tieto nastavenia drží. 
Táto pamäť je pritom volatilná (závislá na napájaní) a je odlišná od 
permanentnej Flash pamäte, ktorá drží samotný programový kód 
BIOS-u. Jeho aktualizácia v takomto prípade teda nepomôže. Žiaľ, 
podľa fotografie ktorú ste zaslali máte dosku (Asus Maximus Hero 
VI), ktorá má len jeden BIOS a nie je možné aktivovať záložný. Ak by 
teda problém pokračoval aj po výmene batérie za novú, dal by sa 
odstrániť už len výmenou celej dosky ako takej (nakoľko výmena 
samotného BIOS-u je nerentabilná).

Čo robiť, ak na grafickej karte pískajú cievky?
Rád by som sa opýtal na informácie ohľadom nepríjemného zvuku, ktorý vydáva moja 
grafická karta Nvidia GeForce GTX 1060 6GB. Ak hrám nejakú náročnejšiu hru, začne 
sa z nej ozývať zvláštne meniace sa „cvrdžanie“. Čítal som, že by to mohli spôsobovať jej 
cievky, ale nikde som sa nedozvedel, prečo a či je to nejaká vážna chyba. Ovplyvňujú 
pískajúce cievky výkon, teplotu alebo výdrž karty? Je to možné nejako odstrániť?

Pískanie alebo aj kvílenie cievok (coil whining), je nepríjemný zvukový 
jav, ktorý sa môže objaviť na rôznych elektrických komponentoch. 
V prípade počítačov ide predovšetkým o grafickú kartu alebo zdroj, 
avšak môže ísť aj o základnú dosku a iné komponenty. 

Toto pískanie má obvykle podobu vysokého vŕzgania, škrípania či 
kvílenia (niekedy podobne znejú aj moderné chladničky, i keď z iných 
dôvodov) a objavuje sa predovšetkým vo vysokej záťaži, teda naprí-
klad pri hraní hier alebo pri práci s grafickým softvérom.

Tento zvuk je výrazne odlišný od zvukov opotrebovaných ventiláto-
rov či vibrácií disku, nakoľko je jeho prejav vysoko variabilný a často 
reaguje na špecifický čin, ako napríklad na rýchle otáčanie pohľadu 
v 3D hre a podobne.

Prečo toto pískanie vzniká:
Ako už názov problému napovedá, 
pískanie vychádza z cievok. Na grafických 
kartách a základných doskách majú 
dnes podobu malej kocky. Ide však len 
o ochranné keramické puzdro a v jeho 
vnútri je klasická konštrukcia namota-
ného medeného drôtu. Na napájacích 
zdrojoch sú cievky obvykle značne väčšie 
a naholo bez puzdra. 

Ich úlohou je potlačovať drobnú 
variabilitu v elektrickom napájaní karty či dosky a poskytovať tak 
pre GPU, CPU či iné prvky stabilné napájanie. Keď elektrický prúd 
prechádza cez túto zatočenú konštrukciu, vznikajú magnetické polia 
a v dôsledku ich pôsobení začne cievka mierne vibrovať. Každá cievka 
má na základe svojej konštrukcie určitú rezonančnú frekvenciu, ktorá 
ju fyzicky rozvibruje najviac.

Tieto vibrácie, tak ako každé iné, vytvárajú zvuk. Obvykle je ale 
s takou vysokou frekvenciou, že je za hranicami nášho sluchu. Inoke-
dy je príliš tichý na to, aby prehlušil iné zvuky počítača. V špecifických 
prípadoch je ale silnejší a začne poriadne otravovať.

Čím je elektrická záťaž väčšia, tým sú väčšie magnetické polia a aj 
potenciálna reakcia cievky. Práve preto tento zvuk obvykle počujete 
len pri hraní hier či inej náročnej grafickej činnosti (čo platí aj pre 
zdroj, pretože práve vtedy dodáva najväčšie množstvo elektriny).
Prečo niektoré komponenty pískajú viac ako iné:
Z fyzikálneho hľadiska vibrujú a vydávajú zvuk prakticky všetky cievky, 
ale len občas je to na takej úrovni, že ho počujeme. Ak sa tak stane 
u vašej grafickej karty alebo iného komponentu, nemusíte sa obávať. 
Tento prejav je celkom normálny a nijako nevplýva na jej výkon, 
teplotu či životnosť.

Tento zvuk je skrátka len otravný. To, že ho niektoré komponenty 
majú počuteľný viac než iné spôsobuje ich elektrický návrh, použité 

?

súčiastky (nielen samotné cievky) 
a podobne. Nie je to pritom vždy vinou 
výrobcu, pretože niekedy sa zvukový prejav grafickej karty výrazne 
zmení (alebo potlačí) napríklad pri výmene zdroja či základnej dosky. 
Produkujú totiž trochu inak variabilné napätia, ktoré na rezonanciu 
konkrétnych cievok karty vplývajú menej. 

Ak pískanie nie je vskutku extrémne hlučné, obvykle nie je rekla-
mácia karty či zdroja uznaná. Musíte sa s ním teda zmieriť, alebo sa 
ho pokúsiť poraziť. 
Ako s pískaním cievok bojovať: 
Pri pískaní cievok by bolo hlúpe odporúčať, aby ste vyskúšali meniť 
komponenty. Je to totiž finančne náročné a s neistým výsledkom, ta-
kže to rovno už môžete vymeniť samotnú grafickú kartu. Žiaľ, neexis-
tuje žiadny zázračný spôsob, ktorým by ste toto pískanie v zavretých 
kockách cievok mohli len tak odstrániť mávnutím čarovného prútika.

Jediné čo funguje, je poctivé utlmenie. Špecifikom vysokých tónov 
je, že sa nešíria príliš ďaleko a nepre-
chádzajú príliš dobre cez prekážky (na 
rozdiel od tých hlbokých zvukov).

Základným bojom proti nim je 
teda kvalitná skrinka s odhlučnením, 
umiestnená pod stolom. Ľudia ktorí 
používajú toto riešenie, s protihlu-
kovou penou a textíliami, sa obvykle 
s pískaním cievok ani nestretli, pretože 
potenciálny zvukový prejav tohto kalibru 
sa k ich uchu nikdy nedostal.

Nie je teda prekvapením, že na pískajúce cievky sa sťažujú hlavne 
ľudia, ktorí holdujú móde presklených skriniek, ktoré si umiestňujú 
na stôl rovno vedľa hlavy a ucha. Podobne sú na tom používatelia, 
ktorí umiestňujú hardvér do preskleného stola či osvetlenej vitrínky 
na stene. Nuž, keď má niekto rád diskotéku z RGB diód, nemôže sa 
čudovať, že sa k nej občas pridáva aj ozvučenie.

Druhou možnosťou utlmenia je ignorovanie. Keďže pískanie 
a kvílenie sa objavuje obvykle len v silnej záťaži, mnoho používateľov 
ho „vyrieši“ skrátka tým, že pri hraní používajú slúchadlá. 

Niektorí ľudia majú takisto pocit, že s postupom času grafická 
karta píska čoraz menej. To môže byť pravda, nakoľko sa cievky viac 
uvoľnili, ale môže to súvisieť aj s tým, koľko rokov ju vy ako človek 
používate. S pribúdajúcim vekom sa vaše schopnosti zaznamenať 
vysoký zvukový tón totiž znižujú. Najvyššiu frekvenciu, ktorú ste 
boli schopný počuť ako 10-ročný, už vo veku 20 rokov nepočujete. 
To isté sa dá povedať o najvyššom zvuku vo veku 20 rokov, ktorý už 
nepočujete v 30 rokoch. A o zvuku v 30-ke, ktorý už nepočujete ako 
40-ročný. Niekedy teda za vás problém vyrieši aj biológia.

ROZLOMENÉ PUZDRO 
CIEVKY GRAFICKÝCH 
KARIET A ZÁKLADNÝCH 
DOSIEK

ODHLUČNENÁ SKRINKA ANTEC 
P101 SILENT

ZÁSTUPY KONDENZÁTOROV 
A CIEVOK NA GRAFICKEJ KARTE
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od ktorých sú produkty zapožičané.

uzávery, 
záklopky

kaviareň, 
menšia 

reštaurácia

chatovacia 
skratka „I 
know it“

písomná 
skúška

Autor:                              
Juraj 

Štefanovič

optický 
snímač 

počítača

hlúposť, 
nezmysel

poštové 
smerovacie 

číslo

nejaký, 
voľajaký

rímskych 101
ozn. lietadiel 

Estónska
EČV Rimav-
skej Soboty

skratka pre 
jednotku 

kilobit

Slovenské 
národné 

povstanie

značka 
notebookov

vyjadrenie 
páčivosti na 
sociálnych 

sieťach

žni
americká hu-

dobná rocková 
skupina

priateľ 
Jerryho

chem. zn. 
sodíka

1. časť 
tajničky

portable 
multimedia 

player

Interactive 
editor for 

Python

elementárny 
mikropočíta-
čový systém

kód Portu-
galska

tony, po 
anglicky

rôsol, hus-
penina

mrknutie
japonská 

elektronická 
značka

potrava, 
krmivo

stretnúť sa, 
po anglicky

číslo, kt. sa 
identifi kuje 

telefón

pochybenia, 
omyly

patriaci 
Removi

NY = New ....

doktor prírod-
ných vied

ozn. súboru 
PowerPoint

proces pri 
spustení alebo 

reštarte PC

typ áut 
Nissan

Pomôcky:     
ES, Veber, RB, 

kou, PT
africký štát

komplexná 
informačná 

báza
výsledok 

skenovania skratka 
klávesu 

tabulátor

on-vehicle 
equipment

súborový 
formát pre 

komprimáciu 
dátprírodný lietajúci 

tanier

čierno-biely

bývalé 
holandské 

platidlo tlačová 
konferencia

2. časť 
tajničkyMPZ 

Botswany

šport podobný 
paintballu 
simulujúci 

bojové situácie

mládza, seno 
z druhej 

kosby

statok
francúzsky 

režisér a 
producent

Michal Záthurecký 
obchodník
mzathurecky@touchit.sk

Roman Kadlec 
redaktor
rkadlec@touchit.sk

Michal Reiter
redaktor
mreiter@touchit.sk

František Urban
redaktor
furban@touchit.sk

Miroslav Illéš
redaktor
milles@touchit.sk

Peter Hupka
webový redaktor
phupka@touchit.sk

Tomáš Buranský
MarComm manažér
tburansky@touchit.sk

Ondrej Macko
šéfredaktor
omacko@touchit.sk

Xénia Rybáková
Content manažér
xrybakova@touchit.sk

Vyriešte krížovku a vyhrajte prepäťovú ochranu CyberPower
Elektrobicykle poháňa (dokončenie v tajničke). 
Celé znenie tajničky spolu s vašimi kontaktnými údajmi vyplňte do 15. 6. 2019  vo formulári na adrese www.touchit.sk/krizovka
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Zostaňte v dotyku s technológiami. 
Objednajte si ročné predplatné časopisu TOUCHIT 

aj so špeciálnym darčekom.

Zostaňte v dotyku s technológiami. 

PREDPLATNÉ 
S VÝHODNÝM DARČEKOM

31 % 
zľava

XIAOMI 
Mi Pocket Speaker 2

Užite si hudbu 
z kvalitného 

bezdrôtového 
reproduktora 

Xiaomi.

XIAOMI 
Mi Powerbank 2

 Dobite si mobil 
kdekoľvek 
na cestách 

s 5000 mAh 
powerbankou Xiaomi.

Mi Powerbank 2

23 % 
zľava

alebo+

Objednávajte na predplatne.touchit.sk 

Akciu organizujeme v spolupráci s mi-store.sk a platí do vyčerpania zásob. Powered by:

Ročné predplatné 
TOUCHIT + Xiaomi 

Mi Pocket Speaker 2

Ročné predplatné
TOUCHIT + Xiaomi 

Mi Powerbank 2

Samostatné 
ročné predplatné 

TOUCHIT

     Plná cena 49,50 € 36,80 €

     Zľava 31 % 23 % 19,90 €

    Vaša cena 34,30 € 28,30 €




