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sú tu prázdniny, na ktoré sme sa tak 
tešili. V redakcii to zatiaľ v polovi-
ci júla príliš necítiť nebolo, počet 

informácií, čo stoja sa spracovanie klesol len 
mierne. V júli som stále služobne cestoval, ako 
počas bežného roka. Na let do Amsterdamu na 
predstavenie nového elektrického MINI však tak 
rýchlo nezabudnem. 

Bol to let ráno tam a večer späť, šiel som 
naľahko, takže mi Austrian nemal akú batoži-
nu stratiť. O siedmej ráno by ani nemal prečo 
výrazne meškať. Môj problém sa volal doklady. Na 
vysvetlenie celého príbehu sa musím vrátiť ešte 
na koniec školského roka. Jedno ráno som plá-
noval odviezť manželku do práce, na čo väčšinou 
nemám čas. Ešte spomeniem, že auto som mal 
zaparkované pred garážou. Všetko postupovalo 
podľa plánu až do situácie, keď sme si sadli do 
auta a ja som stlačil štartovacie tlačidlo. Auto nás 
privítalo, všetky kontrolky sa rozsvietili a následne 
zhasli a nič. Jednoducho nenaštartovalo. Stalo sa 
mi to prvýkrát odvtedy, čo som auto kúpil. 

Manželka ma „pochválila“ ako dobre som 
urobil, že mám otváranie auta na mobilnú 
aplikáciu a na diaľku môžem rozsvietiť svetlá 
či zatrúbiť a vyjadrila miernu obavu, že za tým 
všetkým budú stáť tie moje technológie, čo 
všade pchám. Nuž istý som si veru nebol, aj 
keď aplikácia hlásila, že auto je odblokované 
a štartovanie povolené. Ale viem, že to ešte 
nemusí nič znamenať, je to prepojené cez 
cloud. Skočil som po starý dobrý kľúčik, zatvoril 
a otvoril auto a stále sme boli na tom istom 
mieste bez akejkoľvek snahy o naštartovanie. 
Pokračoval som tradičným technologickým 
postupom – resetoval som auto odpojením 
a pripojením batérie. Nič. V tomto čase sa už 
manželka odo mňa oddelila, aby absolvovala 
cestu peši. Neprekvapilo ma to. 

Premýšľal som ako ďalej. Vyzeralo to na vybi-
tú batériu, ale to sa mi nezdalo. Batéria má tak 
dva a pol roka. Pravda je, že systém Štart-Stop 
jej dáva celkom zabrať, tak by to aj mohlo byť 
ono. Skočil som do garáže po nabíjačku a pre-
dlžovací kábel, aby som batériu dobil. Trvalo 
maximálne 30 sekúnd, kým som všetko našiel 
a priniesol k autu a nevšimol som si nikoho. Po 
pripojení nabíjačky som videl ukazovateľ prúdu 
celkom na maxime a bolo jasné, že toto je ono. 

Povedal som si, že 30 minút nebude žiadna 
katastrofa a nechal batériu nabíjať a plánoval 
sa vrátiť do domu, aby som posunul schôdzky 
naplánované na ráno. Len zrazu som zistil, že 
nemám svoj poklad – taštičku, čo nosím stále 
so sebou. A v nej teda úplne všetko – doklady, 
peniaze, platobné a vernostné karty, technický 
preukaz a pod. Túto taštičku nosím vždy na 

opasku na nohaviciach a pokiaľ 
nestratím počas dňa nohavice, 
nemôžem stratiť ani taštičku. 
Akurát, že bol koniec júna, a to boli 
dni, kedy boli teploty vyše 30 °C a ja 
som mal krátke nohavice. Na nich 
nenosím opasok, preto ani nemám 
ako prichytiť taštičku. Bol som si 
dosť istý, že som ju mal v ruke pri 
nastupovaní do auta a položil som 
ju na stredový pult v aute. Akurát, 
že tam nič nebolo. Tak možno sa 
mi to len zdalo a taštičku som 
nechal v dome – utešoval som sa. 
Prehľadal som celý dom, našiel 
dávno stratené a oplakané produk-
ty, príslušenstvo, papiere a šeky. 
Taštička nikde, dokonca ani na 
záchode nie, čo je tradičné miesto, kde sa zvyk-
ne znenazdajky objaviť. Zavolal som manželke, 
či o nej nič nevie. Nič, ale už bola pokojne v práci 
a radovala sa z nachodených krokov. Prešla ho-
dina ďalšieho hľadania. Prekutal som celé auto 
a našiel ďalšie papiere a šeky, nie však taštičku. 
Po jeden a pol hodine mi už bolo jasné, že som 
ju nestratil, ale niekto jej k strate pomohol. Nuž 
stať sa mohlo aj horšie, ale toto bolo dosť zlé. 
Veď ako budem šoférovať, platiť a preukazovať 
sa? Doma som mal pas, čo bol môj jediný preu-
kaz v tej chvíli. Nuž čo, bol úradný deň, a tak som 
skočil na oddelenie vydávania dokladov. Požiadal 
o nový občiansky aj vodičský. Našťastie je to te-
raz na jednom mieste. Klasicky, do 30 dní za čo 
najmenší poplatok. A povedali mi, že s papiermi, 
čo som od nich dostal sa môžem preukazovať 
a aj šoférovať, lebo je to hodnoverný doklad 
o mojich oprávneniach žiť a riadiť auto. Ale že to 
dosť závisí od toho, ako to pochopí policajt, čo 
ma môže zastaviť. Trápilo ma iné – ako zaplatiť 
tie správne poplatky za doklady, keď nemám ani 
peniaze ani karty. V sekunde mi to napadlo – 
mám predsa mobil a v ňom Android Pay. A auto-
mat na úrade akceptoval bezkontaktnú platbu, 
takže hravo vyriešené. Hneď mi napadol dávny 
sen každého ítečkára – mať všetko v mobile 
spolu s občianskym, vodičským, ale zatiaľ podľa 
nových správ z NASES-u treba na Slovensku 
počkať ešte tri roky. 

Tak som sa s opečiatkovanými papiermi 
vrátil domov a prvý pohľad na záhradu mi dal 
vedieť, že toto bude mať ešte netušený vývoj. 
Moja taštička ležala totiž prehodená cez plot 
na tráve. A pri pohľade z diaľky vyzerala byť 
plná. O sekundu som bol pri nej a zistil, že vo 
vnútri je všetko, s výnimkou 20 eur. Náhodou 
som si deň predtým kontroloval peniaze, či 
mám dosť hotovosti, a tak som to vedel pres-

ne. Fakt tam ostali ďalšie peniaze. Zvláštne, bol 
to asi niekto, kto naozaj potreboval sumu do 
20 eur, vyhliadol si ma a aj nestráženú chvíľku 
a bolo to. Ostatné však vrátil, čo oceňujem. Ve-
rím, že mu to pomohlo, ale ak si môžem vybrať, 
mohol mi to vrátiť o niečo skôr. 

Tento príbeh však ešte nekončí. O týždeň nato 
som letel na predvedenie nového MINI do 
Amsterdamu. Ako to u mňa býva zvykom, na 
letisku vo Viedni si ma práve teraz vybrali na 
náhodnú kontrolu dokladov a batožiny, keďže 
som mal kopu elektroniky. Prirodzene, pas 
som nechal doma, ako vždy pri ceste do krajín 
EÚ. Už vo chvíli, keď som rakúskemu policaj-
tovi podával občiansky, vedel som, že z tohto 
bude šťavnatý úvodník, krajiny EÚ sú už trochu 
dátovo prepojené. Pri kontrole sa tak ukázalo, 
že predložený občiansky má status odcudzený. 
Papierové potvrdenie som mal so sebou, ale 
ukazujte Rakúšanovi slovenský doklad. Trvalo 
pol hodiny pokým zohnali niekoho, kto vedel po 
slovensky a zároveň mu verili. Našťastie som 
túto polhodinu mal (plánoval som ju prežiť pri 
vínku v salóniku), a tak sa nič nestalo a všetko 
som stihol. V Amsterdame už žiadne kontroly 
neboli a tak som sa šťastne vrátil domov. 

Nuž neviem, aké si z toho zobrať poučenie. 
Keď sa dostanete do situácie, že riešite akútny 
problém s autom, nebudete osobitne strážiť 
doklady v aute. Možno ale začnem nosiť pas aj 
do európskeho zahraničia. Alebo budem dúfať, 
že tentoraz to naozaj budú tie spomenuté tri 
roky, čo sa dožijeme dokladov a všetkého v mo-
bile. A ten samozrejme netreba potom stratiť.

Ach, tie doklady

Prajem vám pekné leto, dobre si oddýchnite. 
V septembri sme tu pre vás opäť. 

A

NA LETISKU V AMSTERDAME PO ÚSPEŠNOM 
PREJDENÍ KONTROLY
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03) CYBERPOWER BATTERY BACKUP 

L E T N Á
SÚ ŤA Ž
V letnej súťaži hráme o skvelé ceny. 
Stačí, ak odpoviete na súťažnú otázku a 
zaradíme vás do žrebovania. Súťaž sme 
pripravili v spolupráci so spoločnosťami 
CyberPower, Doro a Mio.

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 7-8/2019“   
Troch z vás odmeníme skvelými cenami.

1.CENA
TRUST REXX 

3.CENA
OCRHANA DISPLEJA 
WOWFIXIT      
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Výhercovia z vydania máj:
Samsung Xpress C480W: Ján Š., Bratislava;
držiak na smartfón Trust: Júlia I., Hanušovce nad Topľou;
DVD - Temná veža: Marek V., Vranov nad Topľou;
PC skrinka NZXT S340:  Ján M., Bratislava;
DVD - Novembroví vrahovia: Mojmír R., Brezno;
súprava chladiča Noctua: Luboš J., Bratislava;
prepäťová ochrana Cyberpower: Vladimír K., Trnava

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

2.CENA
HODINKY WESLY   

01) MIO MIVUE DRIVE 60 LM   

02) DORO 8040 
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Súťažná otázka
Koľko režimov svietenia LED 
diód ponúka reproduktor 
JBL Partybox 100?

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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30
Prehľad 

Internetový používateľ 
v roku 2030
Ako sa svet internetových používateľov zmení za jednu až dve dekády? Čo 
bude o desať rokov považované za normálne? Bude erózia súkromia pokra-
čovať? Bude to všetko raj, alebo naopak zhmotnená nočná mora? Na tieto 
otázky hľadáme odpovede v prehľadovom článku. 

44
   Prehľad

Multimediálne reproduktory
k vode a na výlety

Multimediálne reproduktory sú už obľúbenou kategóriou. Od malých s mono 
reproduktorom až po stredne veľké alebo najväčšie. V našom teste máme 
reproduktory z každej kategórie, a to vrátane rôznych perličiek a zaujímavostí. 
Celkovo sme otestovali 8 modelov. 

14
   Prehľad

Apple Pay
Ako fungujú platby iPhonom a Apple Watch?

Po dlhých rokoch čakania sme sa aj na Slovensku dočkali služby Apple Pay, ktorá 
umožňuje používateľom Apple zariadení platiť iba za pomoci iPhonu alebo Apple Watch. 
Táto služba sa stala u nás veľmi rýchlo populárna a stále zaznamenáva nárast. My sme 
sa pozreli, ako sa nastavuje a používa.

j ú l / a u g u s t   2 0 1 9
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55-palcové
LCD televízory

Do redakcie sme získali na test 3 novinky v oblasti LCD televízorov. Zisťovali 
sme ich kvalitu obrazu, ale aj zvuku a tiež nás zaujímal inteligentný systém 
v nich. Hodnotíme aj vývojové trendy a pridali sme aj test dvoch soundbarov. 

Test 

Strážny anjel
nielen nad vaším bicyklom

Bicykel urobí veľa radosti, ale keď zmizne, je z toho veľký žiaľ. A bicykle sa u nás 
kradnú často a treba sa chrániť. BikeAngel je inteligentné zariadenie, ktoré fun-

guje ako strážny anjel vášho bicykla a dá tiež pozor aj na vás a privolá pomoc, 
ak by sa vám na ceste niečo prihodilo. 

51
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62 Užitočné aplikácie na leto
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66 Veľké porovnanie vlajkových lodí
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89 Apple AirPods – Spoľahlivý audio partner 
na každý deň 

90 ASUS ROG Zephyrus S GX502GW: Štýlový, 
kompaktný a výkonný herný notebook

92 Herná rubrika

94 Užitočný softvér: Ashampoo UnInstaller 7

95 Tlačové technológie Ricoh

96 Surfujeme na internete: Niečo pre 
mozgové závity

97 Tipy a triky pre Microsoft Offi ce

98 Čo sú QWAC certifi káty?

99 6 rád pre vytvorenie úspešného eshopu 

100 TOUCHIT radí

103 Pripravujeme

Hard

66
Test

Veľké porovnanie
vlajkových lodí
Prvá polovica roku 2019 je za nami a je teda ideálny čas na rekapituláciu 
toho, čo jednotliví výrobcovia smartfónov tento rok predstavili. V tomto teste 
sledujeme, ako vyzerá ideálna vlajková loď medzi smartfónmi na rok 2019 
a nasleduje test toho najlepšieho, čo sa dá na Slovensku kúpiť.  

Tips

Apps

Téma



03Univerzálny nástroj do jednej ruky
Leatherman kompletne zmenil svoje výrobky a prináša nový produktový rad, ktorý sa 
volá Free. Teraz sme dostali do redakcie model Free P2, ktorý je precízne vyrobený 
z ušľachtilej ocele 420HC a je možné s ním jednoducho pracovať aj jednou rukou. 
V tomto pomocníkovi, ktorý sa dá pohodlne dať do vrecka alebo za opasok, nájdete 
celkom 19 užitočných nástrojov. Sú to kombinované kliešte, ďalej rezač a odblan-
kovávač elektrických káblov, nasleduje niekoľko skrutkovačov, nožnice, zatláčač 
elektrických konektorov, malé pravítko, pilník, otvárač na konzervy a na fľaše. Tiež 
tu nájdete dierovač a veľký nožík s píliacou časťou. Súčasťou dodávky je aj odolné 
puzdro z balistického nylonu. 
Leatherman Free P2 je nástroj, ktorý vám pomôže v každej situácii a pomocou neho 
opravíte napr. na počítači bežné problémy. Je to šikovný pomocník do aj prírody, ale po-
zor s ním na letisku. Dĺžka v zatvorenom stave je 10,78 cm a hmotnosť 215,46 gramu. 

02
Bluetooth prenos hudby pre staršie zariadenia

Chcete hudbu zo smartfónu prehrávať na vašej staršej Hi-Fi súprave, ktorá nemá 
Bluetooth komunikáciu? Na to je určený Bluetooth True Hi-Fi Audio prijímač, 
ktorý takto bezdrôtovo prenáša digitálnu hudbu vo vysokom rozlíšení. Tento pri-
jímač používa na prenos kodek aptX/AAC s nízkym oneskorením, je to Bluetooth 
4.1 a použitý je kvalitný digitálno-analógový prevodník tak, aby sa zachovala 
vernosť hudby a jej frekvenčný rozsah pri prehrávaní na výslednej Hi-Fi súprave. 
Na rozdiel od iných Bluetooth prijímačov True Hi-Fi Audio prenáša hudbu do 
vzdialenosti až 30 metrov. Na Hi-Fi súpravu sa pripája pomocou analógových 
Cinch vstupov a je tu aj optické pripojenie. Zariadenie sa napája cez USB-C port, 
samotný sieťový adaptér nie je v dodávke. Nájdete tu však textilný obal, káble na 
analógové prepojenie zvuku a napájací USB kábel. Odstup signál/šum je 120 dB, 
oneskorenie je okolo 30 ms a vyhotovenie zariadenia je z hliníka. 

C E N A :  1 6 9  € Z A P O Ž I Č A L :  M O R I S  D I S T R I B U T I O N

HOTNovinky

Tech

Monitorovanie UV žiarenia
My Skin Track UV od La Roche-Posay je nositeľný elektronický senzor, ktorý je určený 
na sledovanie expozície UV žiarenia. Aktualizácia údajov je v reálnom čase a dáta 
sa v telefóne uschovávajú až po dobu 3 mesiacov. Môžete tak sledovať trend vývoja 
expozície. My Skin Track UV spolu s mobilnou aplikáciou pre iOS a Android potom zo-
brazujú osobné dáta súvisiace s UV expozíciou, ale aj teplotu, vlhkosť, množstvo peľu 
a znečistenie. Následne aplikácia poskytne odporúčania ako sa starať o pleť. Senzor 
na svoje fungovanie nepotrebuje batériu, je totiž aktivovaný samotným slnkom a na-
pájaný zo smartfónu s využitím technológie NFC. 
Snímač nie je treba zapínať ani vypínať. Aj keď ho nebudete používať dlhšiu dobu, 
neovplyvní sa jeho funkčnosť. Snímač má rozmery 12 × 6 mm a pomocou spony sa 
dá umiestniť napr. na retiazku na krk, na kabelku alebo golier na košeli. Vždy preň 
nájdete miesto a pritom odoláva vode. 

C E N A :  5 9 , 9 9  € Z A P O Ž I Č A L :  W W W . A P P L E . C O M / S K 

C E N A :  1 0 1 , 2 6  € Z A P O Ž I Č A L :  W W W . K A B E L . S K

01

0202

03z ušľachtilej ocele 420HC a je možné s ním jednoducho pracovať aj jednou rukou. 
V tomto pomocníkovi, ktorý sa dá pohodlne dať do vrecka alebo za opasok, nájdete 
celkom 19 užitočných nástrojov. Sú to kombinované kliešte, ďalej rezač a odblan-
kovávač elektrických káblov, nasleduje niekoľko skrutkovačov, nožnice, zatláčač 
elektrických konektorov, malé pravítko, pilník, otvárač na konzervy a na fľaše. Tiež 
tu nájdete dierovač a veľký nožík s píliacou časťou. Súčasťou dodávky je aj odolné 

Leatherman Free P2 je nástroj, ktorý vám pomôže v každej situácii a pomocou neho 
opravíte napr. na počítači bežné problémy. Je to šikovný pomocník do aj prírody, ale po-
zor s ním na letisku. Dĺžka v zatvorenom stave je 10,78 cm a hmotnosť 215,46 gramu. 
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0603

05Ako zablokovať USB porty?
No, to je dobrá otázka, hlavne ak chcete naplniť nariadenie GDPR a potrebujete za-
medziť, aby si zamestnanci odnášali domov citlivé dáta na USB kľúči. Ten ak stratia, 
máte o zábavu postarané – treba kontaktovať Úrad na ochranu osobných údajov 
a všetky osoby dotknuté v stratených databázach. To sa už viac oplatí investovať 
do zablokovania USB portov a mechanicky zabrániť tomu, aby sa dáta z vybraných 
počítačov vôbec dali prekopírovať na USB kľúč. 
Takým zariadením je USB Type C Blocker od fi rmy Lindy. Existuje viacero takýchto 
zariadení, my sme mali model s označením L40465 a ten obsahoval 4 blokovače pre 
USB-C porty a jedno zariadenie na ich zasúvanie a vyberanie. Blokovač stačí zasunúť 
do portu a viac sem kľúč alebo USB kábel nepripojíte. Naopak, stačí len použiť prís-
lušné zariadenie a blokovače sa dajú ľahko vybrať. Produkt existuje aj v balení s 10 
blokovačmi. Kúpiť sa dajú samostatne ďalšie blokovače, a to aj na porty USB-A. 

Nabíjačka pre mobilné zariadenia
Roline USB charger 4×USB + 1×QC + 1×C predstavuje nabíjačku s výkonom 
do 60 W určenú na nabíjanie až 6 zariadení súčasne. Môže to byť kombinácia 
tabletov a smartfónov. Na zariadení nájdeme 6 výstupných napájacích portov, 
5 z nich je USB-A a pritom jeden z nich podporuje aj režim rýchleho nabíjania 
Quick Charge 3.0. Ten je označený zelenou farbou. Šiestym portom je USB-C. 
Toto zariadenie sa dobre hodí na cestách, neoceniteľné je v hoteli napr. na inom 
kontinente s inými typmi zásuviek. Výhoda je, že podporuje sieťové napájanie 
230 aj 110 V. Rovnako vás poteší, že ide o kompaktné zariadenie s rozmermi 
len 28 × 71 × 100 mm. Zabudovaná je podpora proti skratu, preťaženiu ale aj 
blesku. Zabudovaná technológia identifi kuje, čo je k portu pripojené a nastavuje 
vhodné napätie a prúd. 

Kamera do auta

Braun B-Box T7 predstavuje palubnú kameru na záznam jazdy. Upevňuje sa 
na čelné sklo v aute a je vybavená až dvoma objektívmi. Hlavný sníma situáciu 
štandardne pred vozidlom, pomocný je pod hlavnou kamerou a dá sa otáčať. 
Môžete si ho nastaviť tak, aby snímal interiér vozidla a tiež situáciu za zadným 
oknom. GPS modul je samostatný a odpojiteľný, záznam trasy sa dá zobra-
ziť pomocou vhodného softvéru. Využíva sa na zobrazenie údajov o rýchlosti 
a čase v zázname. Hlavná kamera má rozlíšenie Full HD 1920 × 1080/30 FPS, 
snímací čip ma 5 Mpx a uhol záberu je 170°. Sekundárna kamera má rozlíšenie 
HD 1280 × 720/30 FPS a uhol záberu 120°. Záznam začne okamžite po štarte 
a nahrávanie sa realizuje do slučky. G-senzor sníma otrasy vozidla a pri udalosti 
sa aktuálny záznam chráni proti zmazaniu. Vypnutá kamera sa tiež aktivuje 
pri zaznamenaní otrasov s vozidlom, čo slúži na monitorovanie parkovania. 
Súčasťou kamery je mikrofón a reproduktor. Ovládanie sa realizuje pomocou 
3-palcového LCD displeja a systému tlačidiel. Na napájanie cez microUSB port 
sa dodáva adaptér do zásuvky zapaľovača s dĺžkou kábla 3,4 metra. Krátkodobé 
výpadky prekoná integrovaný akumulátor s kapacitou 600 mAh. 

C E N A :  4 1 , 3 4  € Z A P O Ž I Č A L :  W W W . K A B E L . S K

C E N A :  1 3 4 , 9 0  € Z A P O Ž I Č A L :  H A M A  S L O V A K I A

C E N A :  2 7 , 7 1  € Z A P O Ž I Č A L :  W W W . K A B E L . S K 

01 0404
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09
Fotoaparát s výborným zaostrovaním
Sony alpha6400 je univerzálny fotoaparát strednej triedy s APS-C snímačom, ktorý 
doslova exceluje v možnosti automatického zaostrovania. Vybrať si pritom môžete 
napr. aj zaostrovanie na oko zaznamenávanej osoby. Oceňujeme kvalitu obrazu v JPG 
formáte. Celkovo s ním dosiahnete veľmi dobré fotografi e. Na realizáciu vlogov sa dá 
použiť otočný displej, v ktorom môžete dotykom prsta určiť bod zaostrenia. Tiež je 
tu vstup pre mikrofón, nie však výstup pre slúchadlá. Výrobca pridal aj časozberné 
snímanie. Radi by sme videli ďalšie zlepšenie ergonómie ovládania tohto fotoaparátu. 
Oceňujeme dlhú výdrž na batérie (410 záberov) ako aj utesnenie fotoaparátu proti 
nepriazni počasia. Má vymeniteľné objektívy, pri výbere objektívu počítajte s tým, že 
samotné telo je bez stabilizácie. Pripojenie je cez Bluetooth a Wi-Fi s novou aplikáciou 
Imaging Edge Mobile. Sony alpha6400 je fotoaparát určený na rodinné fotografi e 
a tiež fotky na sociálne siete, poradí si aj s rýchlymi scénami vrátane športu. Nabíjanie 
je cez USB-C port, dokúpiť sa dá aj externá nabíjačka. Fotoaparát sa dá ovládať aj 
diaľkovým ovládaním. 

08 Profesionálna videokamera
Canon XF705 je videokamera so záznamom 4K UHD/60p, 4:2:2, 10-bit s funk-
ciou HDR nahrávania (HLG aj PQ). Obraz sníma 1,0-palcový snímač a spraco-
váva ho duálny procesor DIGIC DV 6. Vybavená je vysokosvetelným objektívom 
Canon L 25,5 ÷ 382,5 mm, f/2,8 ÷ 4,5 so zoomom 15×. Rýchle a presné 
ostrenie Dual Pixel CMOS AF vám dáva možnosť natáčať ostré zábery aj pri 
nízkej úrovni svetla. Využiť môžete aj spomalené zábery vo Full HD rýchlosťou 
120 fps + zrýchlené zábery. Záznam sa ukladá na dvojicu SDHC/SDXC kariet. 
Využiť môžete aj tri ND fi ltre. Úplnou novinkou je funkcia Live IP Streaming na 
zdieľanie videa v reálnom čase, pričom kamera podporuje kodek H.265 / HEVC. 
Pri ovládaní sa nám páčil rotačný LCD displej, ktorý je možné otáčať na všetky 
strany a tiež 5-osový stabilizátor. Vyskúšali sme si 9-lamelovú clonu na veľmi 
jemné rozostrenie pozadia. V dodávke je aj slnečná clona i ramenná opierka, 
ocenili sme kompaktný nabíjací adaptér. 

C E N A :  S A M O T N É  T E L O  1 0 4 0  € S O N Y

Tech

07Šikovné pomôcky napr. k smartfónu
Mať možnosť načítať si na Android smartfóne USB kľúč alebo pripojiť HDMI kábel 
k televízoru sa vždy hodí. Práve na to je určený adaptér Secomp USB 3.1 Display 
Adapter C-HDMI + 2×TypA + 1×PD (Power Delivery). Pripája sa pomocou USB-C por-
tu napr. k smartfónu a získavate dva porty USB-A, ďalej port USB-C a HDMI. Všetko 
funguje na prvé zapojenie, prepojovací kábel má dĺžku asi 20 cm. 
Podobný je aj kábel USB 3.1 C na HDMI. Ten má dĺžku až 2 metre, čo sa pri spojení 
s televízorom hodí. Úspešne sme vyskúšali aj spojenie s notebookom. Maximálne 
prenášané rozlíšenie pomocou tohto kábla je 3840 × 2160 bodov pri 60 Hz. 

C E N A :  S E C O M P  K Á B E L  –  4 2 , 9 9  € ,  2  M  U S B - C - H D M I  K Á B E L  –  3 6 , 2 6  € Z A P O Ž I Č A L :  W W W . K A B E L . S K 

C E N A :  6 7 9 0  € C A N O N

07. Pripája sa pomocou USB-C por-. Pripája sa pomocou USB-C por-
tu napr. k smartfónu a získavate dva porty USB-A, ďalej port USB-C a HDMI. Všetko tu napr. k smartfónu a získavate dva porty USB-A, ďalej port USB-C a HDMI. Všetko 

. Ten má dĺžku až 2 metre, čo sa pri spojení . Ten má dĺžku až 2 metre, čo sa pri spojení 
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11Minipočítač s maxi výkonom
Shuttle XPC SH370R8 je výkonný minipočítač v tvare kocky určený pre najnovšie 
procesory Intel Core 9. generácie a grafi cké karty z radu NVIDIA GeForce RTX 20. 
SH370R8 mieri na náročných používateľov a hráčov. V jeho vnútri nájdete dva 
sloty PCIe-x16 pre výkonné grafi cké karty ako napríklad Geforce RTX 2080, použiť 
môžete až 3 sloty pre 64 GB pamäte DDR4 a štyri 3,5-palcové disky. Je to Barbone 
systém, teda sa dodáva skrinka a základná doska, na použitie ich treba vybaviť 
procesorom, pamäťami, diskom a grafi ckou kartou podľa vášho výberu. Procesor 
pre socket LGA1151v2 s 95 W TDP môžete použiť až do Core i9-9900K s ôsmimi 
jadrami a 16 vláknami. 
Dodáva sa v čiernej farbe, hliníková skrinka má rozmery 332 × 215 × 190 mm, ako 
disk môžete použiť M.2 2280 NVMe SSD. Slot PCIe-x4 je určený pre rozširujúce 
karty, napr. WLAN, Bluetooth, RS-232 alebo konzolu pre dva 2,5-palcové disky. 
V prednej časti je zapínacie tlačidlo a pod krytkou 2× USB 3.1 a audio porty. 
Na plynulé prehrávanie 4K/60fps obrazu môžete využiť HDMI 2.0a a dve pripojenia 
DisplayPort 1.2. Ďalej je tu 4× USB 3.1 Gen 2, 4× USB 2.0, 2× Intel Gigabit Ethernet 
a audio porty. Napájací zdroj je certifi kovaný na 500 W/80-PLUS-Silver. 

Držiak na mobilné telefóny do auta
Poznáte to – ak nemá telefón svoje miesto v aute, často spadne pod sedadlo 
a potom ho hľadať, to je zbytočná robota. Ideálne je, keď ho dávate stále na 
rovnaké miesto, a tak, aby bol na očiach. Bezpečné a spoľahlivé umiestnenie tele-
fónu na prednom skle ponúka držiak 3SIXT NeoMount. Pripája sa na čelné sklo 
zvnútra a telefón je k nemu pripevnený magneticky pomocou kovových platni-
čiek. V dodávke sú dve. Jednu použijete ak máte telefón v obale, vtedy ju stačí za 
chrbát telefónu len vložiť. Druhá obsahuje 3M lepiacu pásku a prilepuje sa priamo 
na chrbát telefónu. Ako sme si vyskúšali, držiak je pevne uchytený k čelnému sklu, 
podobne dobre drží aj telefón do hmotnosti 200 gramov. 

Malé klávesnice
PERIBOARD-706 PLUS je bezdrôtová klávesnica so 14 mm trackballom. Má 
malé rozmery 315 × 147 × 27 mm, ale samotné klávesy sú v štandardnom for-
máte. Píše sa na nej pohodlne. Tackball funguje ako myš. Klávesnicu je možné 
umiestniť do 19“ racku, oplatí sa do priemyselného prostredia. Na komunikáciu 
používa technológiu 2,4 GHz s nanoprijímačom v podobe USB kľúčika. K dispo-
zícii máte aj 12 klávesov na ovládanie multimediálnych funkcií. 
PeriBoard706Plus.jpg
Klávesnica PERIBOARD-407B je veľmi podobná, rozmery sú 320 × 141 × 25 mm. 
Je však káblová s USB portom a neobsahuje trackball. Vo výbave je 11 klávesov 
na multimediálne funkcie. Vyhotovením je o niečo tenšia ako 706 PLUS a štvor-
cové klávesy pripomínajú stláčaním klávesy na klavíri. 

C E N A :  2 9 , 9 5  € Z A P O Ž I Č A L :  W W W . K A B E L . S K

C E N A :  7 0 6  P L U S  –  4 2 , 7 7  € ,  4 0 7 B  –  2 8 , 0 8  € Z A P O Ž I Č A L :  W W W . K A B E L . S K

C E N A :  3 1 7  € Z A P O Ž I Č A L :  S H U T T L E  C O M P U T E R S  H A N D E L S ,  G M B H

1010
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D U B R O V N Í K

ROMAN KADLEC

nové spôsoby platenia a elektronické obchody 
budú môcť poskytovať nové spôsoby platenia, 
kedy nezaplatíte platobnou kartou, ale rýchlo 
a jednoducho priamo cez bankový účet. Takýto 
typ platenia samozrejme existuje aj dnes, vďa-

ka PSD2 bude výrazne pohodlnejší.

Asseco pomáha bankám 
prispôsobiť sa digi-

tálnej dobe
Asseco Central 
Europe má vo svojom 
portfóliu viacero 
projektov, ktoré sú 
zamerané na digita-
lizáciu bankovníctva. 
Firma implementovala 

Omnichannel riešenie 
pre Internet a Mobile banking 

aj pre vietnamskú Orient Commercial 
Joint Stock Bank (OCB) banku, ktorá aj vďaka 
tomuto riešeniu získala od magazínu Internatio-
nal Finance ocenenia ako najinovatívnejšia digi-
tálna banka za rok 2018. Na Slovensku dodáva 
Asseco svoje riešenia okrem iných spoločností 
aj Slovenskej sporiteľni a Poštovej banke a to už 
viac než 20 rokov. V Slovenskej sporiteľni je to 
hlavne systém na procesovanie kartových tran-
sakcií, ktorý podporuje 
Google a Apple Pay, 
backend elektronic-
kého bankovníctva 
pre Internet a Mobile 
Banking a Asseco Se-
curity Server. Poštová 
banka používa Asseco 
Core Banking Systém 
už 24 rokov, Security 
Server a Omnichannel 
riešenie pre jeden z 
pobočkových kanálov. 
Zároveň nová 365.
banka využíva na 

procesovanie bankových transakcií Asseco Core 
Banking Systém. V Českej republike Asseco 
Central Europe dodáva core banking riešenie pre 
4 z 5 stavebných sporiteľní, spomedzi iných zá-
kazníkov spolupracuje napr. aj so Sberbank CZ, 
kde dodáva Omnichannel riešenie pre Internet a 
Mobile banking ako aj Security Server SEZAM. 

Bankovníctvo aj cez Google Asistenta
Asseco predstavilo aj riešenie pre využitie 
virtuálnych asistentov v takzvanom hlasovom 
bankovníctve. V praxi to znamená, že pomocou 
Google Asistenta si budete môcť skontrolovať 
zostatok na vašom účte, skontrolovať posledné 
transakcie, poslať peniaze kamarátovi alebo 
požiadať o zablokovanie platobnej karty.

Asseco vyvinulo technológiu, ktorá umožní 
prepojenie bankových systémov s virtuálnym 
asistentom. Aktuálne je k dispozícii riešenie pre 
Google Asistenta, v budúcnosti má pribudnúť 
podpora aj pre ďalšie služby, ako je Alexa. Asse-
co bude toto riešenie ponúkať bankám.

Aby ste mohli hlasovo komunikovať s vašou 
bankovou aplikáciou, podporu hlasového 
bankovníctva bude musieť najskôr integrovať 
vaša banka. Ťažko povedať, kedy sa takáto 
funkcionalita objaví na Slovensku, keďže žiaden 
virtuálny asistent zatiaľ neovláda náš jazyk.

Asseco garantuje kompletnú bezpečnosť 
riešenia. Používanie hlasového bankovníctva je 
potrebné potvrdiť na začiatku procesu zadaním 
špeciálneho PIN kódu, ktorý vám banka pošle do 
smartfónu. Každú transakciu následne schválite 
prostredníctvom mobilnej aplikácie.

Hlasové bankovníctvo, jednoduchšie platenie 
faktúr, či digitálne bankovníctvo. O týchto 
témach sa hovorilo na výročnej tlačovej 
konferencii spoločnosti Asseco.

Asseco
nám ukázalo budúcnosť bankovníctva

sseco je softvérový dom, ktorý posky-
tuje IT služby a produkty pre všetky 
segmenty. Je globálnou federáciou 

spoločností, pričom z hľadiska Slovákov je najza-
ujímavejšia spoločnosť Asseco Central Europe, 
ktorá pôsobí na Slovensku, v Českej republike, 
Maďarsku, Nemecku, Rakúsku a vo Švajčiarsku 
a realizuje projekty pre komerčnú sféru, štátnu 
správu a samosprávu. V portfóliu má riešenia 
pre bankovníctvo, poisťovníctvo, verejnú správu, 
zdravotníctvo, telekomunikácie, energetiku a tiež 
aj riešenia pre ERP systémy a ďalšie služby.

A

Prichádza banková smernica PSD2
Tohtoročná výročná konferencia skupiny Asseco 
Group bola zameraná na bankovníctvo. Nie je to 
náhoda, už 14. septembra 2019 nadobudnú v 
Európe platnosť regulačné technické predpisy 
smernice PSD2. Európske banky musia k tomu-
to dátumu spĺňať všetky regulačné technické 
predpisy a Asseco ponúka komplexné riešenie 
Asseco PSD2 Enabler, ktoré pokrýva všetky tri 
základné prvky regulácie – XS2A API rozhrania, 
robustnú autentifikáciu cez dvojfaktorový au-
tentifikačný Asseco Security server a monitoro-
vanie transakcií pomocou riešenia InACT.

Smernica PSD2 prinesie lepšie zabezpečenie 
bankových systémov a tiež aj doteraz nevídané 
možnosti prepojenia vašich bankových účtov 
s inými službami. Údaje o vašom bankovom 
konte si budete môcť napr. priamo importovať 
do inej aplikácie alebo služby, čo vám uľahčí 
sledovanie výdavkov cez nástroje typu Spendee 
alebo správu všetkých bankových účtov z rôz-
nych bánk v jednej aplikácii. Takisto pribudnú 
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RESCO JE NA TRHU 20 ROKOV, DNES PATRÍ K ŠPIČKE MOBILNÝCH 
CRM RIEŠENÍ

P R E H Ľ A D

ROMAN KADLEC

esco oslavuje 20 rokov svojho pôso-
benia na trhu, začiatky slovenskej IT 
fi rmy však neboli jednoduché. V roku 

1999 neboli mobilné telefóny smartfónmi a ne-
boli ani pripojené do internetu. Resco sa ako 
väčšina slovenských fi riem dívalo v začiatkoch 
iba na slovenský trh, avšak uspieť s mobilným 
CRM riešením bolo o to náročnejšie, že fi rmy 
neboli na takéto riešenia pripravené.

Na začiatku bola klávesnica
Resco založili v roku 1999 v Bratislave spolu-
žiaci Radomír Vozár, Eduard Kirchner a Marcel 
Saff a. Ich prvým produktom, ktorý vyvinuli, bola 
virtuálna klávesnica. Na rozdiel od prepracova-
ného CRM riešenia bola klávesnica nástrojom, 
ktorý bolo možné vytvoriť pomerne rýchlo 
a rýchlo ho aj začať predávať. Zároveň to bol 
nástroj, ktorý mal potenciál zaplniť dieru na 
slovenskom trhu. 

Ako hovorí Radomír Vozár, jeden zo zakla-
dateľov Resca: „Prvé mobilné počítače neboli 
prispôsobené na slovenské prostredie, nemali 
lokalizáciu a problém bol aj so vstupom dát. 
Natívna klávesnica, v ktorej sa zadávali dáta, 
bola iba v angličtine.“

Resco preto vyvinulo virtuálnu klávesnicu 
v slovenčine. Problém bol, že mobilných zariadení 
bolo na Slovensku iba niekoľko stoviek a nie kaž-
dý si virtuálnu klávesnicu kúpil. Resco klávesnica 
pritom fungovala rovnako ako tá, s ktorou neskôr 
prišiel Apple. Takisto obsahovala numerickú 
klávesnicu a ďalšie praktické rozšírenia. Resco 
si uvedomilo, že rozšírenia klávesnice sú vhodné 
na predaj v zahraničí a profi tovalo najmä z toho, 
že ponuka dodávateľov internetového softvé-

ru nebola veľká, a tak sa 
záujemcovia prirodzene 
dostali práve k softvéru 
slovenskej fi rmy. Resco 
sa zameralo najmä na 
platformy Windows Mobile 
a Palm OS a stalo sa jed-
ným z najvyhľadávanejších 
poskytovateľov spotrebi-
teľských aplikácií. Softvér 
tejto slovenskej fi rmy mal 
viac než milión používa-
teľov a bol inštalovaný 
v zariadeniach HP alebo 
DEL PDA v rámci produk-
tového balíčka. Resco sa 
niekoľko rokov venovalo 
aj vývoju hier. Výsledkom 
je napríklad hra Resco 
Bubbles pre iOS.

Zlom prišiel v roku 2003
„Zhruba v roku 2003 sme sa dostali na me-
dzistupeň v našom portfóliu produktov. Stále 
viac a viac sme nazerali do fi remného biznisu 
a chceli sme vytvoriť softvér, ktorý by slúžil 
na fi remné účely, ako CRM. Keď sme to však 
dali našim programátorom naprogramovať, 
zistili, že takéto typy aplikácií, alebo riešení sa 
v programátorských nástrojoch programujú 
pomerne komplikovane,“ pokračuje Vozár.

Resco preto vyvinulo nástroj, ktorého 
úlohou bolo uľahčiť programátorom prácu. Na 
trh sa dostal v roku 2003 a začali ho kupovať 
nielen typické IT fi rmy ako Accenture alebo 
IBM, ale aj fi rmy ako Coca-Cola, American 
Airlines či CERN. 

„Spôsob predaja ostal totožný, cena však 
už nebola 10 dolárov, ale 1000 dolárov. A tiež 
bol potrebný užší kontakt so zákazníkmi kvôli 
technickej podpore,“ vysvetľuje Radomír 
Vozár.

Resco vstúpilo do CRM priemyslu v roku 
2009 s Resco Mobile CRM klientom pre Micro-
soft Dynamics CRM. Išlo o cross-platformové 
mobilné CRM riešenie s pokročilými možnos-
ťami prispôsobenia. Toto riešenie využívalo 
viac ako tisíc korporácií a stalo sa lídrom 
mobilných riešení v celom CRM priemysle.

Resco následne v roku 2013 založilo dcér-
sku americkú pobočku Resco.net, Inc., aby sa 
priblížilo americkým partnerom a prekonalo 
časový a vzdialenostný rozdiel. A v roku 2015 
expandovalo na ďalšie nové trhy.

Slovenská IT fi rma má dnes viac ako
2 500 fi remných zákazníkov z takmer 100 
krajín sveta a postupne uvádza na trh nové 
a špecifi cké produkty, ktoré sú postavené na 
báze mobilnej platformy Resco – či už ide 
o aplikáciu Resco Inspections pre inšpekcie 
alebo Resco Routes pre manažovanie a sle-
dovanie pracovníkov v teréne. Resco počas 
svojej histórie prirodzene rástlo a dnes má 90 
zamestnancov. Budúci rok sa bude sťahovať 
do nových priestorov a očakáva rast na 150 
zamestnancov, aby dokázalo naplniť potenciál 
svojich produktov.

R

Spoločnosť Resco patrí medzi úspešné 
slovenské IT fi rmy. Venuje sa vývoju 
biznis mobilných softvérových riešení
a vďaka svojmu mobilnému CRM rieše-
niu s plne funkčným off-line režimom 
je globálnym lídrom v tomto odvetví. Jej 
softvér využívajú korporácie ako Royal 
Canin, Bridgestone, Bayer CropScience, 
Danone, Strabag a mnohí ďalší.

Resco oslavuje 
20 rokov
Aké boli začiatky jednej
z najúspešnejších 
slovenských IT fi riem

ru nebola veľká, a tak sa 
záujemcovia prirodzene 
dostali práve k softvéru 
slovenskej fi rmy. Resco 
sa zameralo najmä na 
platformy Windows Mobile 
a Palm OS a stalo sa jed-
ným z najvyhľadávanejších 
poskytovateľov spotrebi-
teľských aplikácií. Softvér 
tejto slovenskej fi rmy mal 
viac než milión používa-
teľov a bol inštalovaný 
v zariadeniach HP alebo 
DEL PDA v rámci produk-
tového balíčka. Resco sa 
niekoľko rokov venovalo 
aj vývoju hier. Výsledkom 
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IoT ponúka veľký potenciál
Technológia IoT ponúka veľký potenciál. Na 
Slovensku sa označuje aj pojmom Internet 
vecí a definuje zariadenia, ktoré slúžia na zber 
rôznych premenných. Antik využíva technológiu 
LoRaWAN v pásme 868 MHz a svojou IoT sieťou 
pokrýva 90 % Slovenska.

IoT je možné využiť na zber dát v rôznych 
segmentoch – dá sa napríklad merať kvalita 
ovzdušia, kvalita vody, výška hladiny atď. Získané 
údaje je následne možné v praxi premeniť na 
informácie, ktoré umožnia lepšiu prevenciu, ako 
je včasné varovanie pred prívalovou vlnou. Takisto 
môžu pomôcť pri určovaní zdrojov znečisťovania.

IoT je tiež možné využiť na detegovanie tlaku 
v potrubiach a odčítavanie hodnôt aj na diaľku, 
bez potreby fyzickej prítomnosti osôb. Výhodou 
je, že IoT zariadenia sú cenovo dostupné, vďaka 
čomu sa dajú rozmiestniť hustejšie kvôli presnej-
šiemu a rýchlejšiemu meraniu potrebných veličín. 
Prístroje od Antiku boli navrhnuté na poveter-
nostné podmienky a teploty Slovenska a so zabu-
dovanou batériou dokážu fungovať niekoľko rokov 
bez nutnosti elektrického napájania či údržby.

IoT senzory môžu byť pre mestá atraktívne 
aj z hľadiska toho, že upozornia na chýbajúci 

kanalizačný poklop alebo optima-
lizujú parkovanie v meste – upo-
zornia na nesprávne alebo dlho 
zaparkované auto, ktoré môže 
blokovať parkovisko a tieto senzo-
ry môžu tiež merať aj obsadenie 
parkoviska. Jednoducho, možností 
je veľa a základom je, aby samo-
správy vedeli, čo chcú pomocou 
moderných technológií dosiahnuť. 
Alebo, aby si nechali poradiť.

Bezpečnejšie mesto vďaka 
inteligentným kamerám
Kľúčovým prvkom každého inteligentného 
mesta je bezpečnosť. Antik preto vyvinul 
kamery, ktoré sú určené na inteligentné sle-
dovanie cestnej premávky a detegovanie jazdy 
v protismere, jazdy na červenú a tiež nesprávne 
parkovanie. Tieto kamery tiež dokážu merať 
rýchlosť jazdy vozidiel a zhotoviť záznam tváre 
vodiča. Takisto dokážu automaticky identifiko-
vať farbu, typ vozidla a EČV, a to až v 3 jazdných 
pruhoch. Okrem bezpečnosti dokážu cestnú 
premávku aj optimalizovať meraním dopravné-
ho vyťaženia cestných komunikácií.

Ďalšie inteligentné kamery od Antiku sú 
určené na počítanie osôb, detegovanie zaká-
zaného pohybu, ako je napr. preliezanie plota 
či pre zvýšenú bezpečnosť cestujúcich v MHD. 
Kamery vo vozidlách MHD majú pozitívny vplyv 
vo forme preukázateľného zníženia vandalizmu 
a čistejších dopravných prostriedkov. 

Ani v tomto prípade nejde iba o bezpečnosť, 
hoci kamery dokážu odhaliť vandalizmus 
a drobnú kriminalitu. Pridaná hodnota spočíva 
aj v určovaní GPS pozície vozidla a počítaní 
cestujúcich, čo je informácia, ktorá je kľúčová 
pri optimalizovaní cestovných poriadkov.

Inteligentné osvetlenie s využitím IoT
IoT sieť Antiku je možné najnovšie využiť aj v seg-
mente pouličného osvetlenia. Slovenský operátor 
plánuje spustiť predaj inteligentného osvetlenia, 
ktoré umožní lampám medzi sebou komunikovať 
a prispôsobovať intenzitu osvetlenia podľa toho, 
či sa niekto nachádza v okolí alebo nie. Prínosom 
takéhoto riešenia je optimalizácia nákladov na 
osvetlenie mesta či obce. 

Inteligentnú lampu je však možné rozšíriť aj 
o ďalšie moduly, ako napríklad bezpečnostná 
kamera, snímač kvality ovzdušia, SOS tlačidlo, 
reklamný a komunikačný LED panel, Wi-Fi 
hotspot, verejný rozhlas či nabíjacia stanica pre 
elektromobily. 

Slovenský operátor Antik sa nebojí 
experimentovať a prinášať na trh 
nové a inovatívne technológie. 
Aj vďaka tomu sa v jeho portfóliu 
nachádza komplexné riešenie pre 
inteligentné mestá.

Riešenie
pre inteligentné 
mestá priamo
zo Slovenska

INTELIGENTNÁ KAMERA IDENTIFIKUJE PORUŠENIE 
CESTNEJ PREMÁVKY A POMÔŽE PRI JEJ OPTIMALIZÁCII

INTELIGENTNÁ LAMPA JE PRISPÔSOBITEĽNÁ, 
DOKÁŽE PLNIŤ VIACERO ÚČELOV SÚBEŽNE

A
ntik ponúka viacero technológií, 
ktoré spoločne tvoria skvelý základ 
pre inteligentné mestá. Operá-

tor vybudoval a neustále rozširuje svoju IoT 
sieť, ktorá aktuálne pokrýva 90 % Slovenska. 
K dispozícii má tiež vlastné riešenie bezpeč-
nostných kamerových systémov a najnovšie aj 
inteligentného pouličného osvetlenia.

Tieto technológie je možné využívať samo-
statne, prípadne ich skombinovať podľa potreby 
mesta či obce. A tie môžu pri budovaní svojho 
inteligentného mesta/obce získať aj dotácie, a to 
priamo od Antiku alebo Slovenskej republiky.
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Správa dokumentov, papierových 
i elektronických je jednou zo základných 
agend každej organizácie. V prípade 
digitálnych dokumentov uľahčujú potrebné 
procesy takzvané DMS systémy (Document 
Management System). Môže ísť o čisto 
komerčný uzavretý produkt alebo o riešenie 
využívajúce open source technológie, 
ako je napríklad DMS eDoCat, ktorý česká 
spoločnosť Onlio postavila na platforme 
Alfresco Community Edition.

Väčšia rýchlosť, menej 
chýb
Zjednodušovanie a automati-
zácia digitalizácie vedie nielen 
k podstatnému zrýchleniu práce 
s dokumentmi (nie je nutné ich 
zadávať do systému ručne), ale aj 
k výraznému sprehľadneniu ulože-
ných dát aj k zníženiu chybovosti 
spôsobenej ľudským faktorom. Pri 
spracovaní dokumentov sú práve 
ľudské omyly najčastejšou príčinou 
problémov. Maximálna eliminácia 
týchto rizík prispieva k zefektív-
neniu dokumentových procesov aj 
k zníženiu celkových nákladov na 
vlastníctvo DMS riešení.

Podpora digitalizácie pozi-
tívne ovplyvňuje aj spokojnosť 
zamestnancov. Vďaka odbúraniu 
mnohokrát únavných a stereotyp-
ných činností sú ľudia všeobecne 
šťastnejší a môžu energiu venovať 
zmysluplnejším aktivitám, na-
príklad sofistikovaným analýzam 
dokumentov. A to je výhoda, na 
ktorú sa v úvahách o digitalizácii 
veľmi často zabúda – firmy občas 
zostávajú v zajatí tradičných para-
digiem, kde papierové dokumenty 
vnímajú ako nutné zlo, s ktorým 
vlastne nemôžu nič robiť.

Na digitalizáciu nadväzuje 
podpora strojového vyťažovania 
zo všetkých štruktúrovaných 
a pološtruktúrovaných doku-
mentov, a to vrátane vykonávania 
komplikovaného overovania, 
napríklad kontroly doby splatnosti 
na prijatej faktúre. Vyťažova-
nie štruktúrovaných dát taktiež 
umožňuje automatické spúšťanie 
zodpovedajúcich workflow, naprí-
klad schvaľovacích workflow alebo 
automatické prepájanie doku-
mentov podľa množstva pohľadov. 
Tak eDoCat ešte viac eliminuje 
stereotypné a na chyby náchylné 
činnosti.

V kombinácii s ostatnými 
funkciami DMS možno vybudovať 
prostredie pre správu dokumen-
tov, ktoré dokáže automatizovane, 
riadene a kontrolovateľne pokryť 
všetky dokumentové procesy 
organizácie a ponúknuť dokonalý 
prehľad o všetkých vzájomne 
prepojených alebo súvisiacich 
dokumentoch. A firmy tak výrazne 
priblíži k čisto bezpapierovým 
kanceláriám.

eDoCat
DMS eDocCat je k dispo-
zícii v tradičnej on-pre-
mise podobe aj v režime 
softvér ako služba 
(SaaS) umožňujúcom 
efektívne rozloženie 
nákladov. Výhody auto-
matizovanej digitalizácie 
dokumentov sú dostupné 
v oboch variantoch 
prevádzky a organizácie 
môžu maximálne prispô-
sobiť podobu výsledného 
riešenia svojim indivi-
duálnym finančným aj 
odborným možnostiam.
www.edocat.sk

ktoré môže zabezpečovať priamo 
aj samotné DMS - tak je tomu aj 
v prípade systému eDoCat, ktorý 
okrem toho dokáže proces digita-
lizácie plne zautomatizovať.

Obrovskou výhodou automa-
tizácie je možnosť definovať, čo 
má systém s novým dokumentom 
urobiť. Napríklad eDoCat taký 
dokument sám zatriedi a pod-
ľa zodpovedajúceho workflow 
vykoná potrebné operácie. Tieto 
úkony pritom môžu byť pomerne 
rôznorodé vrátane priradenia 
dokumentu na ďalšie spracovanie 
konkrétnym používateľom a ich 
informovanie prostredníctvom 
určených komunikačných kanálov. 
O všetkom sú navyše vedené pod-
robné audítorské záznamy.

PAVEL NYKL

OBCHODNÝ RIADITEĽ 
SPOLOČNOSTI ONLIO

centrálna správa 
dokumentov, vrátane 
riadenia ich obehu, 

fungovala efektívne, nemôže 
ísť len o softvér a dokumentový 
workflow. Dôležitá je aj bezprob-
lémová digitalizácia existujúcich 
alebo novoprijatých papierových 
dokumentov. Súčasťou celého 
riešenia by preto mali byť aj 
spoľahlivé a dostatočne výkonné 
skenery, ktoré podporujú dávkové 
spracovanie a poradia si s rôzno-
rodými materiálmi vrátane tých 
s veľkou gramážou. A tiež s rôz-
nou mierou poškodenia a defor-
mácií skenovaných podkladov. 
Elektronizáciu dokumentov uľahčí 
aj podpora optického rozpozná-
vania znakov v rôznych jazykoch, 

Efektívna digitalizácia!

ABY

Základ úspešného DMS? 
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Apple Pay
Ako fungujú platby 
iPhonom a Apple 
Watch?

úspechom Apple Pay stoja hlavne 
banky, ktoré s kalifornským gigan-
tom uzavreli zmluvu a túto službu 

podporujú. Už v prvej vlne podporuje Apple 
Pay množstvo bankových inštitúcií a ďalšie 
sa postupne pridávajú. V čase tvorby tohto 
článku to sú: mBank, Slovenská sporiteľňa, 
Tatra banka, J&T banka, Revolut, N26, 365.
banka a Poštová banka. Podporované sú aj 
služby Boon., Monese a Edenred (prevádzkova-
teľ Ticket Restaurant). V ďalšom kole by mala 
pribudnúť VUB banka.

Ako nastaviť Apple Pay? 
Základom je natívna aplikácia Wallet (peňa-
ženka), kde vás už čaká nová položka – Pridať 
kartu. Na túto možnosť treba kliknúť, následne 

vám budú poskytnuté základné informácie 
o Apple Pay a v ďalšom kroku pridávate samot-
nú kreditnú alebo debetnú kartu podporovanej 
banky – treba zadať číslo karty a bezpečnostný 
CVV kód. My sme hneď na úvod pridávali tri 
karty – mBank, Revolut a N26.

AK SI OTVORÍTE APLIKÁCIU POD-
POROVANEJ BANKY, TAK VÁM KAŽDÁ 
OKAMŽITE PONÚKNE MOŽNOSŤ PRI-
DANIA KARTY DO APPLE PAY/WALLET, 
PRIČOM STAČÍ PREJSŤ ZÁKLADNOU 
VERIFIKÁCIOU OSOBY. NIE JE VŠAK 
NUTNOSŤOU MAŤ NAINŠTALOVANÚ 
APLIKÁCIU DANEJ BANKY.

Ďalším krokom je odsúhlasenie používania 
tejto služby ako celku a overenie vašej pla-
tobnej karty. To je možné viacerými spôsobmi, 
pričom to záleží na samotnej banke. V prí-
pade mBank je to buď SMS správou, v ktorej 
vám bude zaslaný bezpečnostný kód alebo 
kartu aktivujete prostredníctvom aplikácie 
mBank. My sme využili druhú možnosť, ktorá 
je rýchlejšia. V nasledujúcom kroku sa dozviete 
o používaní funkcie Apple Pay, ktorá funguje na 
základe NFC (Near Field Communication) a to-
kenizácie údajov. Bezkontaktne je možné platiť 
všetkými Apple zariadeniami, ktoré disponujú 

NFC technológiou. Celý proces bol za pár minút 
hotový a my sme išli platiť iPhonom. Konečne!

Ako prebieha platba iPhonom 
a Apple Watch?  
Stačí priložiť iPhone k platobnému terminálu, 
pričom sa vám automaticky otvorí aplikácia 
Wallet s predvolenou kartou. Následne je 
potrebné dvakrát stlačiť tlačidlo napájania 
(iPhone X a novšie) a overiť identitu – Face-
ID. Staršie zariadenia vyžadujú iba overenie 
TouchID, tlačidlo napájania stláčať netreba. 
Hotovo – zaplatené! Ak chcete platiť inou ako 
predvolenou kartou, tak otvoríte aplikáciu 
Wallet, vyberiete požadovanú platobnú kartu 
a podržíte zariadenie pri platobnom termináli. 
Po úspešnej transakcii sa pod kartou objaví 
hláška hotovo s modrou fajkou. Netrvá to viac 
ako sekundu. Výhodou je, že NFC čip v iPho-
noch je veľmi výkonný, pričom netreba držať 
telefón dlho a v tesnej blízkosti terminálu. 

Majitelia Apple Watch si môžu platobné karty 
z iPhonu presunúť do hodiniek (táto možnosť 
je automaticky ponúknutá – karty sa zrkadlia), 

resp. do aplikácie 
Wallet v hodinkách 
a platiť prostred-
níctvom nich aj 
bez prítomnosti 
iPhonu. Na Apple 

Po dlhých rokoch čakania sme sa doč-
kali služby Apple Pay, ktorá umožňuje 
používateľom Apple zariadení platiť iba 
za pomoci iPhonu alebo Apple Watch. 
Táto služba bola ofi ciálne spustená 
26.6.2019 v skorých ranných hodi-
nách. Od tejto doby ju začalo využívať 
množstvo používateľov a stále zazna-
menáva nárast.

NASTAVENIE 
APPLE PAY 
V NIEKOĽKÝCH 
JEDNODUCHÝCH 
KROKOCH

PLATBY PROSTREDNÍCTVOM APPLE PAY VŽDY 
VYŽADUJÚ AUTENTIFIKÁCIU POUŽÍVATEĽA –
AJ DO SUMY 20 EUR.

ZA
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Ďalšie služby pre 
platby smartfónom 
a inteligentnými 
hodinkami
Apple Pay spôsobuje v posledných týž-
dňoch na Slovensku najväčší rozruch, 
nie je však jedinou službou svojho dru-
hu. K dispozícii máme aj ďalšie služby, 
ktoré fungujú veľmi podobne.

Pri platení do 20 eur stačí iba rozsvietiť 
displej, telefón netreba odomykať. Pri platení 
nad 20 eur je potrebné telefón odomknúť 
zadaním PIN kódu alebo snímačom odtlačkov 
prstov. V niektorých prípadoch sa však môže 
stať, že telefón bude vyžadovať opätovnú veri-
fikáciu – je to bezpečnostný prvok. Nezľaknite 
sa teda, keď pri platení nad 20 eur priložíte 
telefón k terminálu a na obrazovke smartfónu 
sa zobrazí výzva, aby ste ho opäť odomkli. Po 
kontrolnom odomknutí ho znova priložíte k ter-
minálu a platba prebehne v poriadku.

A čo inteligentné hodinky
Inteligentné hodinky so systémom WearOS sa na 
Slovensku zatiaľ oficiálne nepredávajú. Google 
preto blokuje aplikáciu Google Pay v hodinkách 
WearOS. V pravidelných intervaloch ju v hodinkách 
vypína. Je možné ju síce manuálne aktivovať, 
avšak robiť to pred každou platbou je otravné.

Garmin Pay a Fitbit Pay
Ak chcete platiť inteligentnými hodinkami, 
ktoré nie sú od Applu, do pozornosti dávame 
služby Garmin Pay a Fitbit Pay. Tie sú od tohto 
roka dostupné aj na Slovensku. Ako prvá prišla 
s týmito službami 365.bank, následne ich do 

svojho portfólia pridala aj Poštová banka. Platenie 
pomocou Garmin a Fitbit Pay avizuje aj Slovenská 
sporiteľňa, službu spustí v blízkej dobe.

Garmin a Fitbit Pay na Slovensku pod-
porujú tieto banky a služby: 365.bank, 
Poštová banka, Revolut (v testovacej 
prevádzke, nie všetky karty sú podpo-
rované) a Slovenská sporiteľňa (banka 
propaguje obe služby na svojom webe, 
spustí ich čoskoro).

Pri testovaní služby Revolut sme mali 
problémy s pridaním našej karty do Fitbit Pay. 
Je to dané tým, že podpora je v tomto prípade 
aktuálne v testovacej prevádzke, a to aj napriek 
tomu, že ju Fitbit uvádza na svojom webe ako 
plne funkčnú.

Ako funguje platenie cez Garmin a Fitbit 
Pay
Kartu si pridáte do inteligentných hodiniek 
alebo fitness náramku cez oficiálnu aplikáciu 
Garmin Connect, resp. Fitbit. Podmienkou je, 
aby ste mali nositeľné zariadenie týchto zna-
čiek, ktoré je vybavené NFC čipom a podporuje 
bezkontaktné platby. Zoznam zariadení nájdete 
na weboch oboch výrobcov. Pridanie karty overí 
vaša banka SMS správou.

Následne stačí aktivovať funkciu platenia 
podržaním konkrétneho tlačidla hodiniek. Na 
displeji sa zobrazí platobná karta a hodinky 
môžete priložiť k platobnému terminálu.

Hodinky značky Garmin aj Fitbit vyžadujú, aby 
ste zadali bezpečnostný PIN kód každých 24 
hodín, resp. vždy, keď si opäť nasadíte hodinky 
na ruku a budete chcieť platiť. Tento PIN kód 
je bezpečnostným prvkom, aby sa nestalo, že 
s vašimi hodinkami zaplatí niekto cudzí, ak by 
ste ich stratili alebo by vám ich ukradli.

A čo Samsung Pay?
Na Slovensku máme aktuálne k dispozícii 
platobné služby Apple Pay, Fitbit Pay, Garmin 
Pay a Google Pay. Chýba ešte Samsung Pay, 
ktorý umožňuje platiť inteligentnými hodinkami 
od Samsungu. Táto platobná služba expan-
duje v Európe veľmi pomaly a momentálne 
nie je známe, kedy by mohla byť dostupná na 
Slovensku.

PLATENIE TELEFÓNOM CEZ GOOGLE PAY 
FUNGUJE NA SLOVENSKU UŽ VIAC AKO ROK

NA SLOVENSKU UŽ MÔŽEME PLATIŤ FITNESS 
HODINKAMI AJ FITNESS NÁRAMKOM

Watch je tiež potrebné stlačiť dvakrát tlačidlo 
pod korunkou. Platby fungujú aj off-line, takže 
pripojenie na internet nie je nutnosťou.

Predvolenú kartu si môžete v aplikácii Wal-
let nastaviť dlhším podržaním a presunutím 
karty na prvú pozíciu. Vrchná časť aplikácie 
obsahuje platobné karty a spodná – lístky, 
letenky a rôzne klubové karty. V natívnych 
nastaveniach sa dá zmeniť aj spôsob akti-
vácie/otvárania aplikácie Apple Pay (dvojklik 

na tlačidlo napájania), a tiež tu povoľujete 
platby na Macu. Ak platíte v nejakom e-shope 
prostredníctvom Apple Pay, tak môžete 
platbu potvrdiť aj na iPhone. Takéto platby 
majú mnohé výhody a hlavne sú maximálne 
zabezpečené (obchodník vidí iba virtuálne 
– jednorazové číslo a žiadne údaje o vašej 
osobe sa nezdieľajú). Apple Pay je najzabez-
pečenejšia forma mobilných bezkontaktných 
platieb.

Google Pay
Google Pay je veľmi známa služba na plate-
nie smartfónom so systémom Android. Na 
Slovensku funguje viac ako rok a medzičasom 
sa rozrástol počet bánk, ktoré ju podporujú a aj 
množstvo smartfónov s NFC čipom.

Aby ste mohli Google Pay využívať, budete 
potrebovať telefón s NFC čipom a Androidom 
vo verzii aspoň 5.0

Google Pay dnes na Slovensku podporujú 
tieto banky a služby: 365.bank, boon., Fio 
banka, J&T banka, mBank, N26, Poštová 
banka, Prima banka, Revolut, Slovenská 
sporiteľňa a VÚB.

Pokiaľ vaša banka neumožňuje platby cez 
Google Pay a chceli by ste ich využívať, môžete 
si vytvoriť bezplatný účet bez poplatkov za ve-
denie účtu či karty v 365.bank alebo vyskúšať 
službu Revolut, ktorá je taktiež bez poplatkov.

Ako funguje platenie cez Google Pay
Kartu si do telefónu pridáte pomocou aplikácie 
Google Pay, ktorá je dostupná v Obchode Play. 
Pridanie karty overíte číslom z SMS správy, 
ktorú vám zašle vaša banka.

VIDEÁ O APPLEPAY
ZO SLOVENSKÝCH BÁNK 

NÁJDETE TU:

PREHĽAD



Sociálne siete to majú výborne vymyslené. Motivujú 
vás k tomu, aby ste na ne nahrávali vaše fotky a tento 
proces vám maximálne uľahčujú – nie je problém 

nahrať aj desiatky fotiek naraz. Horšie je to v prípade, keď 
sa rozhodnete fotky mazať. A v takom prípade zistíte, že je 
to neskutočná otrava. Dôvod je zrejmý. Facebook chce, aby 
ste sa na mazanie fotiek vykašľali hneď, ako zistíte, aký je 
celý proces namáhavý.

Osobne som Facebook využíval ako rýchlu formu zdie-
ľania screenshotov pri recenzovaní hier pre PlayStation 4. 
Zdalo sa mi totiž, že nahratie screenshotu na sociálnu sieť 
je pohodlnejší spôsob, ako opakované pripájanie USB kľúča 
do konzoly. Problém nastal vtedy, keď som si uvedomil, že 
môj album obsahuje vyše 1000 fotiek z PlayStation a tie sa 
nahrávajú do systémového albumu „Nahraté z mobilu“, kam 
sa automaticky ukladajú aj fotky zo smartfónu. Hoci boli 
screenshoty z hier viditeľné iba pre mňa, v samotnom albu-
me robili značný neporiadok a keď som potreboval nájsť iné 
fotky, musel som sa prehrabávať herným balastom.

Je pravda, že Facebook umožňuje jednoducho zmazať 
vami vytvorený album a spolu s ním aj všetky uložené fotky. 

Otázka možno znie, či už koláč nie je rozdelený a či vlast-
ne nie je všetko vopred dané. Každý si odhryzne z koláča 
len toľko, koľko dokáže zjesť, a to v dlhodobom meradle.

Predstavenie nových procesorov AMD sa nieslo vo veľ-
kolepom štýle. V takom, ako keď sa predstavujú prevratné 
novinky a je to dnes bežná prax viacerých firiem. Nezáleží 
na tom, či sa predstavuje technológia, nový smartfón za dve 
stovky alebo supervýkonný telefón, prípadne najnovší (ešte 
tenší) notebook.

Situácia z júnového predstavenia noviniek spoločnosti 
AMD mi pripomenula ukazovateľ, ktorý síce niekam ukazuje, 
otázkou je či ho bežní používatelia dostatočne vidia. Tým je 
navyšovanie výkonu a zvyšovanie počtu jadier v procesore. Je 
to trend, ktorý je nevyhnutný, keďže výrobcovia sa celkom iste 
dostávajú na hranicu fyzikálnych limitov súčasnej technológie.

Dve najvýznamnejšie firmy na výrobcu procesorov pre 
osobné počítače a servery spolu vždy istým spôsobom 
súperili. Aktuálne je vidieť priostrenie súboja za posledné tri 
roky. AMD Ryzen prinášajú vyšší výkon v porovnaní s Intelom 
a ich integrovanou grafikou. Ryzeny sú delené podobne ako 

Mazať fotky z Facebooku 
je neskutočná otrava

Vyhrá generačný súboj AMD 
alebo Intel?

 

ROMAN KADLEC

Takáto funkcia však v prípade systémových albumov chý-
ba a takisto nie je možné označiť viacero fotiek a zmazať 
ich jedným kliknutím. Namiesto toho je potrebné manuál-
ne mazať jednu fotku za druhou – a verte mi, snažil som 
sa nájsť všemožné tipy, ako celý proces oklamať.

Bohužiaľ, žiadne jednoduché riešenie neexistuje, a tak 
treba fotky mazať ručne, pričom zmazanie jednej fotky 
vyžaduje tri kliknutia myšou alebo tri ťuknutia na displej. 
Nedalo by sa to jednoduchšie? Určite áno, ale Facebook 
vám tento proces zjednodušiť nechce.

Ako vhodnú príležitosť na prečistenie Facebook albumu 
som nakoniec zvolil cestu električkou. V mobilnej aplikácii 
som zoptimalizoval umiestnenie oboch prstov, aby bolo 
odstraňovanie fotiek čo najrýchlejšie a pustil sa do práce, 
ktorá mi trvala takmer hodinu.

Ak teda aj vy pravidelne nahrávate fotky na Face-
book zo smartfónu a niekedy budete chcieť svoj album 
prečistiť, čaká vás otravná robota. Možno časom 
Facebook zavedie nejaký nástroj na rýchle a jednoduché 
odstraňovanie viacerých fotiek súbežne, ale pochybujem 
o tom....

procesory od Intelu a nájdete medzi nimi aj menej výkonné 
kusy. Stále však vhodnejšie na grafický náročnejšie úlohy 
ako integrovaná grafika od Intelu. Len výrobcovia zatiaľ 
nesmelo znovuobjavujú trh s procesormi AMD. Ponuku 
s čipmi AMD majú hlavní hráči na poli prenosných počíta-
čov. Týchto zostáv je ale menej.

Intel je akýmsi ukazovateľom výkonu alebo toho, ako by to 
malo vyzerať. Niečo ako Apple vo svete procesorov. Pamä-
táte si ešte na procesory AMD Athlon XP, ktoré mali nejaké 
modelové číslo, no frekvenciu nižšiu? Prvý takýto procesor 
v našej rodine bol AMD Athlon XP1800+, ktorý mal frekvenciu 
1533 MHz. Vyššie číslo ale označovalo porovnanie frekvencie 
s vtedajším CPU od Intelu. Ak ste teda kupovali AMD a chceli 
za zorientovať, tento spôsob označenia vám to mal ukázať.

Posledné dva roky AMD ukazuje, že je pri sile. Je výrazne 
lacnejší, ako intelovský ekvivalent a má aj vyšší výkon, pri 
niektorých hrách až o 15 %. Ako vidíte situáciu s procesor-
mi vy? Sledujete, koľko majú jadier alebo akú majú frek-
venciu, či o aký typ CPU ide? Alebo svoj výber zjednodušíte 
na „nejaký počítač do 500 eur“?

MICHAL REITER
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POHÁRE Z RECKLOVATEĽNÉHO PLASTU SÚ 
ZÁLOHOVANÉ SUMOU 1 EURO

DOSTATOK PRIESTORU 
V PIESKU PRE DETI AJ 
PRE ŠPORTOVCOV

KULTÚRNE VYSTÚPENIA 
SÚ SÚČASŤOU MAGIO 
PLÁŽE UŽ OD ZAČIATKU

KAŽDÝ SI PRÍDE NA MAGIO PLÁŽI NA SVOJE

NOVÁ ZNAČKA PIZZE 
SLAJS VZNIKLA LEN 
PRE MAGIO PLÁŽ

vody na 792 000 šálok kávy ale-
bo kompletné pokrytie elektric-
kej spotreby pre približne 264 
domácností na celý mesiac. 

Vďaka novej architektúre 
sa tento rok znížilo množstvo 
stavebného odpadu pri budovaní 
pláže. Celá pláž je napájaná 
z alternatívnych zdrojov energie 
pomocou solárnych kolektorov 
a fotovoltaických panelov. 

Návštevníci Magio pláže môžu využiť pre-
vádzky street food značiek a reštaurácií EDO-
-KIN, Bistro LA MARINE, NYC Corner a priamo 
pre túto pláž vznikla aj nová značka pizze Slajs. 
V priestoroch pláže si môžete dať aj bezobalo-
vé nanuky Marinela.

K dispozícii sú už overené aktivity kultúrneho 
programu vrátane letného kina, športových 
aktivít a množstva koncertov. Magio pláž je 
nielen o relaxe a zábave, ale aj o vzdelávaní 
a práve preto na pláži vznikla coworkingová 
zóna a knižnica. Coworking je klimatizovaný 
priestor, kde sa môžete pripojiť na elektrinu a je 
tu výborné pokrytie Wi-Fi. Tu sa konajú panelové 
diskusie, prednášky a workshopy na aktuálne 
témy, osobne sme tu boli na viacerých tlačových 
konferenciách. V tomto priestore sa môžete 
zoznámiť s fungovaním inteligentných miest 
s využitím meteostanice alebo riešenia odpado-
vého manažmentu. Sledovať tu môžete futbal 

svoj mobilný telefón. 
Okrem klasických športov ako 

je napríklad volejbal, si tento rok 
môžete požičať kajak a plaviť sa 
popri nábreží Dunaja, využiť mô-
žete WC, sprchy a prezliekárne. 

Spoluorganizátorom Magio 
pláže je Hlavné mesto SR 
Bratislava, partnermi sú 
Západoslovenská energetika, 
Procter&Gamble, Swiss Re, 
Československá obchodná 
banka, Heineken Slovensko, 
Fernet Stock, Lenovo Slovakia, 
Renault Slovensko, Železničná 
spoločnosť Slovensko, Tchibo, 
Oriflame a Adidas. Realizátorom 
projektu je Institute of Promo-
tion. Garantmi za menej odpadu 

na Magio pláži sú Inštitút cirkulárnej ekonomi-
ky, CMT Group, Zemito a Natur-Pack.

Viac o plážových novinkách, dennom programe 
či rezervácii športovísk dozviete na www.magio-
plaz.sk, facebookovej stránke, ale aj v aplikácii 
Magio pláž. Letná atmosféra bude pri nábreží 
Dunaja pulzovať až do nedele 1. septembra. 
Návšteva pláže je bezplatná, rovnako ako využitie 
športovísk, Wi-Fi či coworkingového priestoru. 

Bez slamky piješ 
rýchlejšie… Aj takto 
sa prihovára svojim 

návštevníkom tohtoročná 
Magio pláž. 

poradí už 13. ročník populárnej 
mestskej pláže prináša na Tyršovo 
nábrežie úplne nový koncept zame-

raný na zodpovednosť voči životnému prostre-
diu. Slovak Telekom spolu s partnermi ukázali, 
že tráviť voľný čas, zabávať sa a aj pracovať sa 
dá aj zodpovedne voči okoliu.

Magio pláž sa totiž tento rok celkom vzdala 
jednorazových a nerecyklovateľných plastov. 
Nápoje dostanete len v zelených zálohovaných 
pohároch. Plastová slamka je tu tabu, v prípade 
záujmu si môžete kúpiť jej ekologickejšiu alter-
natívu z recyklovateľného papiera. 

Koncept života bez odpadu ide ešte ďalej 
a návštevníci môžu zvyšky jedál spolu s kom-
postovateľným riadom a príborom vhadzo-
vať do nádoby na Magio bioodpad. Tento sa 
následne premení na kompost a elektrickú 

V

Magio pláž
v znamení ekológie 
a ochrany životného 
prostredia

energiu prostredníctvom spra-
covania v elektrickom kompos-
téri a v bioplynovej stanici. 

Počas celého trvania Magio 
pláže sa má odhadom vyprodu-
kovať až 13 200 kWh elektrickej 
energie, čo predstavuje dosť 
energie napríklad na zohriatie 

a tenis. V knižnici je 
priestor na oddych 
a relax s dobrou kni-
hou v ruke. Neďaleko 
sa nachádza aj smart 
lavička, kde si môžete 
aj bezdrôtovo nabiť 
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P
osledné mesiace sú ako na hojdačke. Oheň a síra, 
ktoré chrlí súčasná americká administratíva 
v rámci obchodnej vojny s Čínou, má akúsi zvlášt-

nu podobu. Chvíľu sú niektoré veci zakázané, o pár týždňov 
neskôr povolené. Jeden týždeň je nejaká firma skoro až 
odstrihnutá od sveta, na ďalší týždeň už je zas všetko vyrie-
šené a obnovené do „pôvodného“ stavu.

Verejnosť tento problém v posledných mesiacoch vní-
ma hlavne v súvislosti s firmou Huawei. Problém sa sprvu 
týkal len jej telekomunikačného vybavenia pre firemných 
zákazníkov, ale počas mája sa rozšíril aj do omnoho 
citeľnejšej podoby (z pohľadu bežnej verejnosti) v súvis-
losti s kľúčovým hardvérom a softvérom pre smartfóny 
a tablety. Huawei v tej dobe prišiel o možnosť nakupovať 
potrebné americké čipy a takisto aj o možnosť využívania 
systému Android od Googlu, avšak na prelome júna a júla 
sa táto situácia znovu nečakane otočila a Huawei tieto 
práva zas získal späť. 

Aj keď v súčasnosti Huawei na seba strháva prakticky 
všetku pozornosť, celá situácia vôbec nie je nová a ani oje-
dinelá a v rámci kľúčových technológií prebieha takéto uva-
ľovanie embarga či silných taríf už niekoľko rokov. Násled-
kom týchto udalostí pritom dochádza k obrovským zmenám 
a takisto veľmi zaujímavému vývoju v rámci trhu procesorov, 
pamäťových čipov či displejov. Obrovské zmeny nastávajú 
takisto v rámci budovania superpočítačov, telekomunikač-
ného vybavenia a najnovšie aj práve v rámci smartfónov, 
tabletov a mobilných technológií všeobecne.

Je pritom veľmi zaujímavé, že momentálny výsledok tých-
to roztržiek (či sa v niečom opraty povolia alebo dočasne 
utiahnu) nie je až taký podstatný, ako by sa na prvý pohľad 
mohlo zdať. Tieto udalosti totiž uviedli do pohybu veci, ktoré 
sa už nezastavia a ktoré výrazne zmenia situáciu na tech-
nologickom poli v nasledujúcich rokoch.

Špičkové telekomunikačné vybavenie a 5G 
dominancia
Telekomunikačné vybavenie patrí v rámci tejto problematiky 
k veľmi dôležitým bojiskám. Tak ako v iných odvetviach, aj tu 
došlo postupom času k veľkej konsolidácii trhu a na tech-
nologickom vrchole je už len hŕstka firiem. Aj keď chrbticové 
telekomunikačné vybavenie nakupuje obrovské množstvo 
spoločností, samotný hardvér a kľúčové štruktúry dnes 
pochádzajú prakticky len od štyroch firiem. Ide o švédsky 
Ericsson, fínsku Nokiu a čínske spoločnosti Huawei a ZTE. 
Tieto firmy dnes zaberajú 2/3 celého trhu a s nástupom 5G 
sietí sa ich záber ešte viac rozšíri.

Aktuálny stav je problematický hlavne pre USA, ktoré sa 
z dôvodu obáv o efektívnu špionáž zo strany Číny snažia 
veľkým politickým tlakom zo všetkých síl zabrániť tomu, aby 
Huawei a ZTE budovali telekomunikačné štruktúry mobilnej 
siete piatej generácie (5G) na jej území a takisto v EÚ. Obavy 
sú to oprávnené. Aj keď nie sú verejne známe žiadne prí-
pady, keď dvaja veľkí čínski poskytovatelia tohto vybavenia 
nejako nekalo so svojou vládou spolupracovali, problémom 
je, že do budúcnosti to nijako nemôžu zaručiť.

V minulom vydaní nášho magazínu sme sa v článku 
Ako štáty presmerovávajú dátový tok internetu podrobne 
venovali príbuznej problematike a ukázali sme prípady, pri 
ktorých najväčší čínsky telekomunikačný operátor (China 
Telecom) na príkaz čínskej vlády presmerováva interneto-
vú komunikáciu z rôznych štátov sveta cez svoje domáce 
štruktúry. Kompletným odpočúvaním cudzokrajnej komu-
nikácie boli v minulosti známe hlavne USA, ktoré prinútili 
takto spolupracovať svojho domáceho operátora AT&T, 
pričom sa NSA a iné organizácie priamo napojili na jeho 
chrbticovú optickú kabeláž.

Tieto prípady ukazujú, že obavy o špionáž v súvislosti 
s budovaním nových generácií telekomunikačných sietí nie 

Dnešná Čína 
a jej nevyhnutné 
prerazenie 
technologického 
embarga

Zrejme žiadnemu nadšencovi do technológií v posledných mesiacoch 
neunikla búrka, ktorú rozpútala americká administratíva smerom k Číne. Ide 
o veľmi zaujímavú situáciu, ktorá citeľne vplýva aj na slovenských zákazníkov 
a jej hlboké dôsledky o niekoľko rokov pocíti celý svet. Tieto udalosti sú síce 
dnes pre Čínu z krátkodobého hľadiska veľmi nepríjemné, avšak z dlhodobého 
hľadiska budú pre ňu paradoxne naopak prospešné. Prečo?
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sú bezdôvodné. Ubezpečovania čínskych fi riem, že v tejto 
súvislosti nič nehrozí, nemajú prakticky žiadnu hodnotu. 
Vlády konkrétnych štátov môžu na domáce spoločnosti vy-
tvoriť obrovský tlak a vzhľadom na to, že k tomu v minulosti 
úspešne dochádzalo (a zrejme aj dnes dochádza) u fi riem 
z USA, takmer určite k tomu dochádza alebo bude dochá-
dzať aj u tých čínskych. Z dôvodu absolútnej moci jedinej 
strany pritom môže byť tento tlak prakticky neobmedzený.

Aj keď americká vláda v rámci diplomatických a iných 
štruktúr v poslednom roku silno tlačí na európskych spojen-
cov, aby nepoužívali čínske vybavenie vo svojich budúcich 
telekomunikačných štruktúrach, tento tlak nedopadá na 
úrodnú pôdu tak účinne ako 
v minulosti. Nepochybne za to 
môže zmenšenie amerického 
vplyvu vďaka nedbanlivému a ľa-
hostajnému prístupu súčasného 
amerického prezidenta Donalda 
Trumpa, ktorého bezohľadné akcie 
a komentáre smerom k NATO a EÚ 
výrazne zmenšili európsku ochotu 
hrať USA do noty. Donald Trump 
v priebehu jari hlasno vyzval 
americké spoločnosti, aby sa 
postavili na nohy a ponúkli budúcu 
generáciu vysokorýchlostnej bezdrôtovej siete v podobe 
5G vlastnými silami. Problémom pravdaže je, že prakticky 
žiadny americký výrobca dnes už nevyrába telekomunikačný 
hardvér na potrebnej úrovni.

Najväčší americkí telekomunikační operátori (ako napr. 
Verizon či Sprint) sa musia pri budovaní amerických 
sietí spoliehať na hardvér neamerických fi riem v podobe 
Ericssonu, Nokie, Huawei a ZTE. Aj keď veľké americké fi rmy 
vyrábajúce telekomunikačné vybavenie (napr. Cisco) majú 
rozsiahlu ponuku produktov v podobe routerov, switchov 
a iného vybavenia, bezdrôtové systémy v rámci telekomu-
nikačných veží, na ktoré sa pripájajú smartfóny a iné zaria-
denia, sú už dnes mimo ich záberu. V rámci 5G sa prakticky 
počíta so stonásobným zrýchlením dátovej priepustnosti 
oproti 4G a ako sa pre Washington Post vyjadrila Sandra Ri-
viera, viceprezidentka Intelu, v rámci USA skrátka neexistuje 
fi rma, ktorá by tieto riešenia dnes dokázala vybudovať. 

K tomuto vývoju došlo v priebehu posledných troch de-
kád, počas ktorých americké fi rmy ako napr. Motorola a Lu-
cent nezvládli udržať krok s Nokiou a Ericssonom. Jedným 
z kľúčových dôvodov, prečo európske fi rmy dokázali zvíťaziť 
bolo to, že európsky trh sa na začiatku šírenia mobilných 
sietí dohodol na spoločných bezdrôtových telekomuni-
kačných štandardoch (GSM). V rámci USA došlo naopak 
ku klasickému konkurenčnému boju, pri ktorom mnohé 
kľúčové chrbticové systémy neboli vzájomne kompatibilné 
(čo spôsobilo problémy aj u zákazníkov, ktorí v minulosti 
nemohli prejsť od jedného operátora k druhému bez výmeny 
telefónu). Americký prístup viedol k tomu, že jeho výrobco-
via telekomunikačného hardvéru nemohli vybavenie vyrábať 
v takých objemoch ako európske fi rmy, čo postupom času 
viedlo k ich úpadku, ktorý bol následne umocnený tým, že 
európsky GSM štandard sa nakoniec kompletne presadil. 

Vďaka tomu sú dnes Nokia a Ericsson najväčšími posky-
tovateľmi bezdrôtového chrbticového telekomunikačného 
vybavenia v rámci USA. V rámci celého sveta im však patrí 
len druhá a tretia priečka, nakoľko ich v posledných rokoch 

dravo predstihol Huawei, ktorý sa predral do pozície sveto-
vej jednotky. Ten spolu so ZTE mohol ťažiť z veľkého domá-
ceho podhubia, podobne ako európske fi rmy. Rozdiel počas 
dekád pritom narástol enormne. Kým Nokia a Ericsson dnes 
zaberajú 17 a 13 % trhu predajcov kľúčového telekomuni-
kačného vybavenia, Huaweiu patrí 29 % podiel. Prakticky 
toľko, ako majú jeho dvaja najväčší konkurenti dohromady.

Tento prerod bol historicky nesmierne zaujímavý. Keď na 
začiatku 21. storočia Huawei začal predávať svoje teleko-
munikačné vybavenie globálne, u mnohých amerických vý-
robcov a operátorov bol terčom posmechu. V tej dobe bola 
Čína spätá s myšlienkou lacnej pracovnej sily a z hľadiska 

elektroniky vnímaná len ako otroc-
ká fabrika pre nadradené produkty 
iných štátov. Ak niečo čínske fi rmy 
vyrobili samy, bola to len nepo-
darená (a často nelegálna) kópia 
lepšieho západného produktu. 
Nie je až takým prekvapením, že 
idea toho, že čínske fi rmy v oblasti 
telekomunikačného vybavenia 
budú nejako významne konkurovať 
na západných trhoch, bola pre 
mnohé americké (ale aj európske) 
spoločnosti absurdná.

Aj napriek pôvodnej reputácii lacných napodobenín sa však 
Huawei nedal odradiť. Na trhu sa pomaly, ale isto začal na 
začiatku 21. storočia presadzovať, pričom začal byť rýchlo 
spájaný nielen s príjemnými cenami, ale aj veľmi spoľahlivými 
produktmi a starostlivým plnením požiadaviek zákazníkov. 
S postupným rozširovaním predajov a zvyšovaním komerčnej 
sily čoraz viac investoval do výskumu a vývoja a po vstupe do 
nasledujúcej dekády bol už na západe jasne rozpoznávaný 
ako výrobca, ktorého telekomunikačné vybavenie je nielenže 
na úrovni európskych fi riem Ericsson a Nokia, ale v mnohých 
prípadoch začína kvalitou aj dominovať, čo sa do roku 2019 
prevtelilo do suverénneho trhového podielu.

Poľovačka na čínskeho draka na smartfóno-
vom trhu 
Huawei aj napriek aktívnym americkým rozvratným snahám 
skončil minulý rok s tržbami 107 miliárd dolárov. To bolo 
o 20 % viac ako v roku 2017, pričom čistý zisk dokonca na-

„Tieto prípady ukazujú, 
že obavy o špionáž 
v súvislosti s budovaním 
nových generácií 
telekomunikačných sietí 
nie sú bezdôvodné. “
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rástol o 25 % (na 8,8 miliardy). I keď používatelia na Sloven-
sku či inde vo svete nepochybne zaregistrovali, že roztržka 
s USA existuje, po ubezpečení, že sa týka iba firemného 
telekomunikačného vybavenia a nie bežných používateľ-
ských produktov v podobe smartfónov, tabletov či smartho-
diniek, všetko zostalo pri starom. V prvom štvrťroku 2019 
tak Huawei opäť hlásil masívne zlepšenie predajov o 39 %, 
a to aj bez svojej novej vlajkovej lode, ktorá bola uvedená na 
trh až na samom konci kvartálu (26. marca).

To, ako efektívne a náhle sa Huawei dokázal v posledných 
rokoch presadiť na smartfónovom trhu je ohromujúce. Na 
začiatku tejto dekády, keď ešte trh smartfónov raketovo 
rástol, sa nezmestil ani do prvej päťky výrobcov a bežne so 
svojimi nie príliš úspešnými zariadeniami končil v predajoch 
za firmami ako HTC, LG, ZTE či Lenovo. Trhu pritom jasne 
a dlhodobo kraľovali Samsung a Apple, ktorým všetci len 
ticho závideli. Pár miliónov kusov predaných smartfónov 
Huaweiu ročne sa však následne začalo veľmi rýchlo meniť. 
Firma pútala pozornosť čoraz zaujímavejšími zariadeniami 
za príjemné ceny, ktoré dobiehali konkurenciu na všetkých 
frontoch. Postupne sa jeho smartfóny stali reprezentantom 
dobrého pomeru cena/výkon a kvalitného hardvéru, pričom 
v posledných dvoch rokoch začali trhu dominovať aj v rámci 
mimoriadne dôležitej kvality fotoaparátu (Huawei pri ňom 
spolupracuje s nemeckou firmou Leica, ktorá je už viac ako 
storočie známa svojimi špičkovými optickými sústavami). 

Ako môžete na grafe vidieť, od roku 2013 rastú predaje 
Huawei smartfónov naozaj veľmi výrazne, pričom zau-
jímavý je hlavne stav po roku 2015. Práve v tomto roku 
totiž smartfónový trh dosiahol svoj vrchol a po ôsmich 
rokoch masívneho rastu sa zastavil na 1,4 miliarde 
predaných kusov. Od tej doby každoročne stagnuje, 
respektíve o nejaké to percento klesá (1,47 miliardy 
predaných kusov v roku 2016, 1,46 miliardy v roku 2017 
a 1,40 v roku 2018). Kým rast dlhodobo vedúcej smart-
fónovej dvojice sa v rámci tejto udalosti zastavil, Huawei 
naopak v raste pokračoval a tempo v roku 2018 dokonca 
vystupňoval. Vďaka tomu po prvýkrát dosiahol až na celo-
ročné predaje Apple, čo by bolo ešte pred pár rokmi niečo 
celkom neslýchané. V rámci roku 2019 sa teda právom 
očakávalo, že Huawei nielenže celoročné predaje Apple 
výrazne prerazí, ale priblíži sa aj na dostrel Samsungu. 
Pri nasadenom tempe by ho dokonca mohol v roku 2020 
alebo 2021 aj predbehnúť, čím by sa stal najväčším pre-
dajcom smartfónov na svete. 

Slovíčko „očakávalo“ namiesto „očakáva“ je na mieste. 
V máji došla roztržka medzi USA a Čínou do toho najhoršie-
ho možného stavu. Pôvodnú situáciu, v rámci ktorej sa USA 
„len“ snažili kompletne potlačiť telekomunikačné inštalácie 
Huawei, nahradil kompletný zákaz obchodovania. Spoloč-
nosť bola osočená z toho, že spolupracuje s čínskou vládou 
a podkopáva americké medzinárodné záujmy, pokúša sa 
kradnúť obchodné tajomstvá, bráni vyšetrovaniu a porušuje 
ekonomické sankcie uvalené na Irán. Z týchto a ďalších 
dôvodov 15. mája tohto roku americký prezident podpísal 
výkonné nariadenie, ktoré efektívne zakázalo všetkým ame-
rickým firmám s Huawei spolupracovať z dôvodu ohrozenia 
národnej bezpečnosti. 

Obchodný kontakt s Huawei sa stal v USA nezákonný. 
Všetky americké firmy boli okamžite povinné prerušiť s ním 
akékoľvek nákupy a predaje a takisto vytváranie licenčných 
dohôd. Obeťou teda boli nevyhnutne aj oni. V roku 2018 
Huawei nakupoval externe komponenty za 70 miliárd dolárov, 
pričom 11 miliárd z tohto objemu putovalo k americkým 
firmám ako Qualcomm, Broadcom, Intel či Micron, ktoré ta-
kýmto krokom o tieto zákazky prišli. Huawei od nich nakupuje 
predovšetkým procesory, sieťové moduly, čipové súpravy či 
pamäte, ktoré následne osádza do svojich zariadení.

Z hľadiska Huaweiu a jeho smartfónov táto konkrétna stra-
ta nepredstavovala neriešiteľný problém, nakoľko obdobné 
čipy vyrábajú aj iné, predovšetkým juhokórejské, japonské 
a taiwanské firmy. Všetko je len vecou konkrétnych dohôd 
a trhového podielu (americké firmy skrátka boli využívané 
z dôvodu, že v dobe uzatvárania zmlúv mali výhodnejšiu 
ponuku pre Huawei). Hardvérový ban tak bol len finančným 
a časovým problémom, pretože rezervovať zo dňa na deň 
miliónové dodávky konkrétnych čipov nie je možné. Našťastie, 
Huawei bol na to pripravený a podľa vlastných vyjadrení sa 
počas posledných šiestich mesiacov predzásobil hardvérom 
na rok dopredu (varovaním mu bol ban, ktorý uvalili USA 
v minulom roku na ZTE), čím si vytvoril bezpečné okno na 
zrealizovanie objednávok u iných neamerických výrobcov.

Omnoho väčším problémom bol softvér. Google je ame-
rická firma, od ktorej si Huawei kupuje licenciu na Android. 
Keďže Google bol okamžite povinný ukončiť obchodný 
kontakt, de facto tak Huawei odstrihol od tohto operač-
ného systému, k čomu reálne došlo 19. mája. Inštalácie 
na existujúcich zariadeniach pravdaže nijako postihnuté 
neboli a ich používatelia si teda nevšimli žiadnu zmenu. 
Google však už nemohol Huawei predať nové licencie na 

TELEKOMUNIKAČNÁ VÝBAVA V RÁMCI PIATEJ GENERÁCIE 
MOBILNÝCH SIETÍ JE NOVÝM BOJISKOM

PRÍPADNÁ NEDOSTUPNOSŤ ANDROIDU BY PRE HUAWEI 
SMARTFÓNY BOLA MASÍVNYM PROBLÉMOM
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tie budúce a takisto ani nemohol distribuovať nové verzie 
OS na tie stávajúce, vrátane bezpečnostných aktualizácií, 
čo vyvolalo u neho značne negatívne reakcie. O deň neskôr, 
20. mája, udelilo americké ministerstvo obchodu Huaweiu 
v tejto súvislosti dočasnú, trojmesačnú výnimku, v rámci 
ktorej boli tieto obmedzenia zdvihnuté (len pre existujúce 
zariadenia), aby sa obe strany mohli na celé ukončenie 
spolupráce lepšie pripraviť. Celá situácia bola totožná aj 
pre Microsoft, ktorý predáva Huaweiu licencie na Windows 
pre notebooky MateBook. Vzhľadom na obrovský rozdiel 
v objeme predajov však pochopiteľne viac pozornosti pútali 
smartfóny a Android.

Problém ktorý Huaweiu vznikol v súvislosti s Androidom 
bol masívny. Aj keď základný systém má otvorený zdrojový 
kód a je voľne dostupný komukoľvek (tzv. Android Open 
Source Project), Google ho následne značne upravuje 
a integruje do neho svoje služby a aplikácie v podobe vyhľa-
dávania, máp, YouTube či Gmailu. Tým 
najdôležitejším prvkom je obchod Play 
a jeho obrovský ekosystém aplikácií, 
bez ktorého Android skrátka nie je 
Androidom. Samotné služby Googlu 
v Číne nie sú dominantné a praktic-
ky ani prítomné (miestni obyvatelia 
využívajú jeho domáce alternatívy), 
avšak používatelia v iných častiach 
sveta sa bez nich nezaobídu a ich ab-
senciu by skrátka neprehltli. Neistota 
o budúcnosť na zákazníkov nepôsobí 
dobre a z tohto dôvodu výkonný riaditeľ 
Huaweiu 18. júna odhadol, že fi rme v dôsledku celej situácie 
poklesnú v tomto roku tržby o 30 miliárd dolárov.

Situácia sa podstatne zlepšila 29. júna, kedy sa Donald 
Trump stretol s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom na 
mítingu G20 v japonskej Osake, po ktorom výrazne otočil 
a prisľúbil uvoľnenie zákazu. Podľa aktuálne zmenenej situ-
ácie Huawei môže znovu obchodovať s americkými fi rmami 
prakticky bez obmedzení, pokiaľ to neohrozí bezpečnosť 
USA. To je paradoxné práve v tom, že v predošlom americ-
kom postoji prakticky akékoľvek obchodovanie túto bezpeč-
nosť údajne narúšalo. Nevedno, čo sa zmenilo. Každopádne 
zmena v priebehu prvého júlového týždňa do platnosti 
ešte nevošla, nakoľko Huawei stále svietil na čiernej listine 
amerického ministerstva obchodu. V tejto súvislosti sa hodí 

upozorniť na vyjadrenie japonských vládnych predstaviteľov, 
ktorí na mítingu prekvapene sledovali, ako Donald Trump 
kritizuje bezpečnostný pakt medzi USA a Japonskom, ktorý 
je v platnosti už viac ako pol storočia, aby sa napokon 
vyjadrili, že Trump má často „rôzne postrehy o prakticky 
čomkoľvek, pričom dané názory obvykle nie sú ofi ciálne 
zdieľané americkou vládou“.

Aj keď môžeme v aktuálnom stave veci očakávať, že Hu-
awei sa so svojimi smartfónmi vrátil späť do pomerov pred 
celým „politickým výbuchom“, nie je to zabetónovaný stav. 
Súčasná situácia, pri ktorej americký prezident mení svoju 
pozíciu zo dňa na deň, pričom si často protirečí, niekedy aj 
v dvoch po sebe idúcich vetách, vyvoláva politicky a ekono-
micky veľmi nehostinné a nestabilné prostredie. 

To čo môžeme naopak brať so železnou istotou, bude 
reakcia Huawei, ktorý sa v budúcich rokoch začne hardvéro-
vým nákupom v USA čoraz viac vyhýbať a bude dávať pred-

nosť ich kórejskej, japonskej a neskôr 
aj čínskej konkurencii. Čoraz viac čipov 
si fi rma vyrába aj sama (ARM licencia), 
prostredníctvom svojej dcérskej spoloč-
nosti HiSilicon (smartfónové procesory 
Kirin, sieťové čipy Balong a akcelerá-
tory umelej inteligencie Ascend). Za 
posledný rok pritom objem jej výroby 
raketovo rastie a z 25. priečky medzi 
celosvetovo najväčšími výrobcami 
polovodičov sa vyhupla na 14. pozíciu 
(1,75 miliardy vyrobených čipov v pr-
vom štvrťroku roku 2019, oproti 1,24 

miliarde v prvom štvrťroku 2018). 
Druhou istotou bude androidová poistka. V súčasnosti 

veľký počet Huawei vývojárov pracuje na vlastnom Androide 
(postavenom na Android Open Source Projekte), ktorý fi rma 
nazvala ako HongMeng, respektíve Huawei Ark pre západný 
trh. Jeho vývoj beží v pozadí už niekoľko rokov, avšak 
súčasný stav ho masívne urýchlil. Huawei začal behom júna 
testovať jeho nasadenie na jednom milióne domácich zaria-
dení (neuviedol však, o aké zariadenia išlo). Aj keď výsledný 
alternatívny Android má byť kompatibilný so súčasnými an-
droidovými aplikáciami, vytvárať vlastný aplikačný obchod 
(alternatívu ku Google Play) nie je jednoduchá úloha. Závisí 
totiž nielen od fi rmy ako takej, ale aj od ochoty samotných 
vývojárov. Jediným existujúcim obdobným projektom tohto 

„To, ako efektívne 
a náhle sa 
Huawei dokázal 
v posledných 
rokoch presadiť na 
smartfónovom trhu 
je ohromujúce. “

PREHĽAD
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typu je Fire OS od Amazonu (takisto vychádza z Android 
Open Source Project), ktorý ako-tak prežíva hlavne vďaka 
nízkej cene používaných tabletov. Ten si ale v tejto súvislosti 
netreba brať ako príklad.

Huawei je jedna z mála firiem, ktorá si životaschopný „fork“ 
(vlastné odvetvenie Androidu, podobne ako má Google) môže 
dovoliť. Nejde len o to, že má dostatok financií a zhruba 
80 000 softvérových vývojárov. Z tohto hľadiska si „fork“ 
Androidu môže dovoliť aj Microsoft či Samsung (obaja sa 
o to snažili). Lenže Huawei má ešte dve dôležité ingrediencie 
navyše. Obrovský trhový podiel v rámci smartfónov (čo spĺňal 
aj Samsung) a takisto obrovský domáci trh, kde môže jeho 
spustenie realizovať len s malým odmietavým postojom (čo 
Samsung rozhodne v Kórei či inde na svete nemal). Tento 
„plán B“ je v súčasnosti v pohybe a čiastočné zlepšenie situ-
ácie medzi USA a Čínou ho nepozastavuje. Huawei vie, že je 
v tejto oblasti zraniteľný a urobí všetko preto, aby zraniteľný 
byť prestal. Nerealizovanie a odklon od tohto projektu možno 
čakať iba v prípade obrovského oteplenia vzťahov (čomu 
môže pomôcť napríklad to, ak by Donald Trump nebol budúci 
rok zvolený do druhého prezidentského obdobia).

Úspešného „forku“ Androidu sa značne bojí samotný 
Google, ktorý počas júna začal apelovať na americkú vládu, 
aby softvér zo zákazu obchodovania s Huawei vyňal. Pouka-
zoval pritom na obavy o bezpečnosť, pretože podľa neho by 
alternatívny Android Ark od Huawei nebol natoľko bezpečný, 
ako ten jeho, čím by došlo k ohrozeniu používateľov. 

Hlavným dôvodom ale dozaista je, že Google s Andro-
idom dnes zaberá 86 % trhového podielu smartfónov, 
pričom zvyšných 14 % patrí iOS od Apple. Ak by Huawei 
začal používať svoju verziu Androidu na domácom trhu, kde 
predáva polovicu svojich smartfónov (zhruba 110 miliónov 
kusov ročne), pomerne rýchlo by ho mohol dostať do stavu, 
ktorý by bol vhodný aj pre západný trh (a jeho zvyšných 100 
miliónov predaných smartfónov ročne). Spoločne s Apple 
smartfónmi by tak šlo dohromady o 420 miliónov zariadení, 
čím by sa z 1,4-miliardového trhu Googlu uzavrela skoro 
celá tretina. Ak by následne začali systému Huawei dávať 
kvôli obavám prednosť aj iné čínske firmy, ako napríklad 
Xiaomi či Oppo, bolo by to pre súčasnú softvérovú domi-
nanciu Googlu skutočnou hrozbou. 

Ako prebudiť spiaceho polovodičového obra
Opakované a dlhodobé obmedzovanie dodávok západných 
technológií do Číny, predovšetkým v podobe procesorov 
a iných čipov, nevyhnutne vedie k extrémnej motivácii tejto 
krajiny v budovaní domácich ekvivalentov. Túžba znížiť závis-
losť od západného hardvéru a softvéru je s každým zákazom 
a obmedzením čoraz väčšia. Raketový rast ekonomiky, ktorý 
Čína zažíva v posledných dvoch dekádach, pritom viedol k ob-
rovským investíciám do rozvoja miestneho polovodičového 
priemyslu, zlepšeniu vzdelávania, podpore vedy a technológií.

Jednou z oblastí, kde je tento obrovský skokový nárast 
vidieť, je odvetvie superpočítačov, teda masívnych paralel-
ných počítačových systémov, zložených z tisícok procesorov 
a grafických čipov. Ide o extrémne drahé stroje za desiatky 
až stovky miliónov dolárov, patriace najrôznejším labora-
tóriám a výskumným inštitúciám, ktoré sa používajú na 
riešenie veľmi zložitých úloh a simulácií v rámci energetiky, 
aerodynamiky, biológie, chémie a ďalších oblastí. Vrcholové 
superpočítače sú vždy ukážkou aktuálneho stavu výko-
nu a predstavujú momentálny vrchol z hľadiska rýchlosti 

kalkulácií. Na základe ich výkonu je 2-krát do roka zosta-
vovaný rebríček 500 najvýkonnejších superpočítačov sveta 
(TOP500 list), pričom vysoké umiestnenie v rámci tohto 
zoznamu je považované za veľmi prestížnu záležitosť.

Historicky tomuto zoznamu vždy dominovali USA, pričom 
na grafe môžete vidieť, že okolo roku 2000 im patrilo 250 až 
300 počítačov z tohto rebríčka. Zvyšok pochádzal z iných kra-
jín z celého sveta, pričom Číne obvykle patril len jeden či dva, 
alebo žiadny. Tento rebríček sa neustále rýchlo mení a počí-
tače v ňom vydržia obvykle len jeden či dva roky (pretože ich 
nahrádzajú nové a výkonnejšie stroje). S nástupom druhej 
dekády sa v Číne začal ozajstný boom a počet výkonných 
superpočítačov začal rýchlo stúpať a obsadzovať veľkú časť 
rebríčka. V roku 2010 sa do neho vošla s 22 strojmi, vrátane 
Tianhe-1, ktorý sa vyšplhal s výkonom 1,75 PetaFLOPS na 
jeho úplný vrchol a stal sa najvýkonnejším počítačom sveta. 
V roku 2011 si titul od neho prevzal japonský Fujitsu K (2,56 
PetaFLOPS) a v roku 2012 americký Cray Titan (17,59 Peta-
FLOPS), avšak v roku 2013 sa zas vrátil do rúk Číny, reprezen-
tovanej superpočítačom Tianhe-2 (33,86 PetaFLOPS). V tom 
čase už Číne patrilo viac ako 70 počítačov z TOP500 a jej 
podiel naďalej rástol.

Tianhe-2 bol za 390 miliónov dolárov postavený v Ná-
rodnom superpočítačovom centre mesta Kanton, nachá-
dzajúcom sa v provincii Kuang-tung v južnej Číne a stal sa 
zaujímavým zlomom v rámci vrcholových čínskych super-
počítačových snáh. Pri budovaní superpočítačov sa obvykle 
používa najšpičkovejší dostupný hardvér, čo v roku 2013 
viedlo k tomu, že ho Čína zložila z 32 000 dvanásťjadrových 
procesorov Intel Xeon E5-269v2 (2,2 GHz) a 48 000 akcele-
rátorov Intel Xeon Phi 31S1P (každý má 57 procesorových 
jadier pracujúcich na frekvencii 1,1 GHz a z 8 GB vlastnej 
pamäte). V súčte tak šlo o 3,12 milióna výpočtových jadier, 
podporených miliónom GB, respektíve 1 PB operačnej pa-
mäte a 384 TB pamäte akcelerátorov. 

Aj keď kľúčový hardvér superpočítača pochádza od Intelu, 
táto spoločnosť figurovala len v pozícii dodávateľa. Počítač 
samotný bol vyvinutý kompletne v Číne, pod vedením 
Národnej univerzity obranných technológií (NUDT), čo je 
jedna z najvýznamnejších akademických a výskumných 
inštitúcií v danej krajine. Všetky spojenia, pridružené 
systémy, operačný systém a doplnkový softvér starajúci sa 
o prevádzku počítača tak boli čínske. Tianhe-2 si udržal titul 
najvýkonnejšieho počítača v roku 2014 a aj v roku 2015, 
kedy sa plánoval jeho významný upgrade. Ten mal viac ako 
zdvojnásobiť objem osadených procesorov a akcelerátorov 

ČÍNSKI INŽINIERI PRI TESTOVACOM PROTOTYPE PRIPRA-
VOVANÉHO SUPERPOČÍTAČA TIANHE-3
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viedol rebríček dva roky. Minulý rok ho prekonal nový americ-
ký superpočítač IBM Summit v Národných laboratóriách Oak 
Ridge (122,3 PetaFLOPS). Očakáva sa však, že Čína si titul 
prevezme späť na budúci rok, kedy uvedie do prevádzky prvý 
superpočítač s výkonom prekonávajúcim jeden ExaFLOPS.

V súčasnosti čínska vláda finančne podporuje vývoj tohto 
konceptu v rámci troch konkurenčných laboratórií. Prvý je 
pod taktovkou Národného výskumného centra pre paralelné 
technológie (NRCPC), ktoré testuje realizovateľnosť s proce-
sormi ShenWei 26010 (rovnaké, aké má osadené superpočí-
tač Sunway TaihuLight). Firma Sugon testuje realizovateľnosť 
s procesormi Hygon (licenčná kópia AMD Zen, k detailom sa 
ešte dostaneme) a napokon Národná univerzita pre obranné 

technológie (NUDT, prevádzkovateľ 
počítačov Tianhe-1 a Tianhe-2) testuje 
realizovateľnosť so zatiaľ verejne ne-
známym procesorom, ktorý je pravde-
podobne s ARM architektúrou. Americké 
embargo na výkonné čipy teda čínsky 
progres nielenže nezastavilo, ale navyše 
„okradlo“ amerických výrobcov čipov 
o veľmi lukratívne zákazky. Ba čo viac, 
naštartovalo výrazný hon za vývojom 
domácich výkonných procesorov, ktoré 
boli dovtedy takpovediac na druhej 
koľaji. 

V tejto súvislosti sa vynára pekná pa-
ralela s populárnym filmovým citátom, 
ktorým sa prezentuje japonský admirál 
Isoroku Yamamoto po útoku na Pearl 

Harbor: „Obávam sa, že jediné čo sme dosiahli, je prebude-
nie spiaceho obra“. Aj keď neexistuje žiadny priamy dôkaz, 
že by niekedy japonský admirál tieto slová v realite vyslovil 
(ide o hollywoodsky portrét z filmov Tora! Tora! Tora! z roku 
1970 a Pearl Harbor z roku 2001), hlavne v očiach americkej 
verejnosti je vďaka popkultúre veľmi dobre vlastenecky zako-
renený. Súčasná situácia ho pri tom veľmi dobre zhmotňuje, 
avšak tentoraz v opačnom garde. Tieto útoky totiž Čínu stále 
viac nútia vyvíjať vlastné technológie, pričom práve polovo-
dičový priemysel je slabina, v ktorej sa krajina postupne stále 
viac stavia na vlastné nohy. V momente ako to urobí, cerenie 
zubov v týchto oblastiach už nebude nič znamenať. USA tak 
parodoxne budú tou stranou, čo na celom konflikte stratí, 
nakoľko americké firmy prídu o obrovské zákazky, vznikne im 
nová konkurencia a z dôvodu osamostatnenia čínskeho prie-
myslu príde americká politická sféra o dôležitú vyjednávaciu 
páku, ktorú inak mohla dlhodobo (s mierou) uplatňovať.

Made in China 2025
Mnohé čínske technologické firmy sú dnes svetovým lídrom 
v rámci trhu. Huawei je najväčším výrobcom telekomuni-
kačného vybavenia a do dvoch rokov možno aj najväčším 
výrobcom smartfónov na svete. Lenovo je s 23 % trhovým 
podielom najväčším výrobcom notebookov a DJI celkom 
dominuje trhu dronov (viac ako 75 % trhový podiel). To, že 
všetci v hojnej miere používajú čipy amerických firiem, či 
už ide o Intel, AMD alebo Qualcomm, ich robí v súčasnej 
napätej obchodnej situácii zraniteľnými.

Čína sa chce tejto zraniteľnosti a závislosti zbaviť, pričom 
pri prvom výraznom zhoršovaní politickej situácie pred piati-
mi rokmi spustila Národný plán na vývoj lokálneho polovo-
dičového priemyslu. V rámci projektu „Made in China 2025“ 

Intel Xeon a Xeon Phi, vďaka čomu mal jeho výkon preraziť 
hranicu 100 petaFLOPS. 

Komponenty, ktoré si Čína u Intelu objednala, však nikdy 
nedorazili. V apríli 2015 americké úrady zabránili Intelu v ich 
vývoze a uvalili embargo aj na ostatné výkonné hardvérové 
komponenty ostatných amerických firiem, používaných 
pre superpočítače. Čínske laboratóriá sa ocitli na zozname 
nežiaducich entít, ktoré údajne konajú proti medzinárodným 
a bezpečnostným záujmom USA, pričom americké úrady 
to odôvodnili tým, že sa Tianhe-2 podieľal na výpočtoch 
v súvislosti s vývojom a testovaním jadrových zbraní. To samo 
o sebe nie je až také prekvapivé, pretože ide o nesmierne ná-
ročné výpočty, ku ktorým USA svoje superpočítače používajú 
takisto, takže to, že sa počítajú aj na 
čínskych superpočítačoch nie je nijak 
zvláštne. Jeden zo zostavovateľov tohto 
superpočítača, spoločnosť Inspur Group 
pritom uviedla, že percentuálne najväčší 
priestor zaberajú iné projekty, konkrétne 
simulácie biologických systémov na 
výskum genómu.

Tieto udalosti a problémy viedli k za-
ujímavým zmenám. Kým menšie super-
počítače naďalej pokračovali v používaní 
procesorov Xeon, nakúpených obvykle 
cez rôznych subdodávateľov, Čína sa 
začala výrazne snažiť postaviť svoju 
vlajkovú loď a bez západnej závislosti. 
V roku 2016 uviedla do prevádzky su-
perpočítač Sunway TaihuLight, zložený 
zo 40 960 čínskych procesorov Sunwai SW26010 (64-bit 
RISC architektúra) a 1,31 PB operačnej pamäte. Keďže každý 
obsahuje 256 jadier pracujúcich na frekvencii 1,45 GHz, 
v súčte sa to prevtelilo do viac ako 10 miliónov jadier a výko-
nu 93,01 PetaFLOPS. Počítač Sunway TaihuLight tak vystúpil 
na samý vrch rebríčka TOP500 a demonštroval, že predchá-
dzajúci ban nepadol na osoh. Čína pokračovala v budovaní 
výkonných superpočítačov buď okľukou, alebo vlastnými 
silami, pričom naďalej zaberala v rebríčku čoraz väčší podiel. 
V súčasnosti v ňom má 219 reprezentantov, čo je najviac na 
svete, pričom podiel USA klesol na 116. S výrazným odstu-
pom nasleduje Japonsko s 29 superpočítačmi. 

Čínsky superpočítač Sunway TaihuLight (93,01 PetaFLOPS) 
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dnes investuje obrovské peniaze do podpory vzniku a rozvoja 
domácich firiem, ktoré majú výrazne zmenšiť závislosť kraji-
ny na cudzokrajných technológiách. Plánom je do roku 2025 
zabezpečiť vlastnými silami 70 % domácej polovodičovej 
spotreby. Nejde tu teda len o ARM procesory či rôzne čipové 
súpravy a telekomunikačné čipy. Čína túži vo veľkom zasiah-
nuť aj do trhu výkonných procesorov, operačných pamätí 
a NAND flash čipov, pričom v súčasnosti je v stavbe neuveri-
teľných 19 polovodičových fabrík rôzneho zamerania.

V prípade operačných pamätí (DRAM čipy) zvolila Čína 
nesmierne agresívnu stratégiu, s plánovanými investíciami 
150 miliárd dolárov, čo viedlo v posledných piatich rokoch 
k vzniku troch nových výrobcov. Xi‘an UniIC Semiconductors 
začal produkovať čipy v roku 2017, Fujian Jin Hua Integra-
ted Circuit v roku 2018 a napokon Innotron Memory spustil 
výrobu tento rok. Aj keď Fujian naviazal spoluprácu s malým 
taiwanským výrobcom DRAM, na západe existovali obrovské 
pochyby o tom, ako tieto nové firmy chcú konkurovať obrov-
skému technologickému náskoku aktuálnych dominantných 
výrobcov (juhokórejské firmy Samsung a SK Hynix, americký 
Micron a japonská Toshiba). Schodná cesta sa však ukázala. 
V minulom roku bola firma Fujian osočená a obvinená z veľkej 
krádeže obchodných tajomstiev práve amerického Micronu, 
ktoré údajne použila pre obrovské urýchlenie svojho vývoja.

Podobným obvineniam v minulom roku čelil aj čínsky vý-
robca displejov BOE, ktorý mal v poslednom období doslova 
raketový vzostup. Počas roku 2018 sa vďaka obrovskému 
rozšíreniu svojich fabrík stal najväčším výrobcom veľkých 
LCD panelov (nad 60“), pričom predstihol dlhoročných naj-
väčších hráčov v podobe juhokórejských gigantov Samsung 
a LG. Pre porovnanie, v prvom štvrťroku 2018 Čína vyrobila 
177-tisíc panelov nad veľkosť 60“ (3,6 % celosvetovej pro-
dukcie), zatiaľ čo Južná Kórea 2,69 milióna (55 %). V prvom 
štvrťroku 2019 už bol pomer 2,24 ku 2,98 miliónom panelov 
a keďže o väčšinu čínskej produkcie sa postaralo BOE, 
s prehľadom sa ujalo na tomto trhu vedenia. V rámci výroby 
malých displejov dlhodobo vedie Samsung, avšak v priebehu 
minulého roka sa BOE dostal do tesného závesu na druhú 
pozíciu. Samsung si drží čelo hlavne vďaka vládnutiu OLED 
segmentu displejov pre smartfóny, kde drží dominantný 90 % 
podiel. Práve Samsung však počas minulého roku BOE obvi-
nil z krádeže technológií svojho ohybného displeja. Obchod-
né tajomstvá mu mal údajne preniesť subdodávateľ Toptec 
(v súčasnosti prebieha v Južnej Kórei v tejto súvislosti súd), 
vďaka čomu BOE mohol ohybné displeje v predstihu po-
skytnúť nielen málo známemu čínskemu výrobcovi Royole 
(použil ho na prvom skladateľnom telefóne FlexPai, ktorý 
však vďaka urýchlenému príchodu na trh pôsobil skôr ako 
prototyp), ale hlavne firme Huawei, ktorá ho mohla použiť 
na skladateľnom smartfóne Mate X.

Dusno je takisto v rámci výkonných x86 procesorov (Intel 
a AMD). Čína túto túžbu začala realizovať už v roku 2013, 
kedy šanghajská vláda nadviazala spoluprácu s taiwanskou 
firmou VIA Technologies, ktorá má okrem AMD a Intelu už ako 
jediná licenciu na tieto inštrukčné súpravy (výsledkom je fir-
ma a procesory Zhaoxin, odvodené od konštrukcie VIA Nano). 
Omnoho zaujímavejšia je ale v tejto oblasti obdobná dohoda, 
ktorú sa podarilo Číne uzavrieť v roku 2016 s AMD, v súvis-
losti s licenčnou výrobou výkonných desktopových proce-
sorov Ryzen a serverových procesorov Epyc pre čínsky trh. 
Z dôvodu legálnych obmedzení AMD vytvorila niekoľko nových 
spoločností, ktoré takéto licencovanie umožnili. Ide o THATIC 

(Tianjin Haiguang Advanced Technology Investment Co. Ltd.), 
ktoré je sčasti vlastnené AMD a sčasti niekoľkými čínskymi 
spoločnosťami a organizáciami, vrátane čínskej akadémie 
vied. AMD a THATIC následne v rôznych podieloch vlastnia 
spoločnosť HMC (Haiguang Microelectronics), na ktorú bolo 
prevedené intelektuálne vlastníctvo nových čipov a takisto 
firmu Hygon (Chengdu Haiguang Integrated Circuit Design), 
ktorá čipy navrhuje a následne aj predáva. Prvé procesory, 
ktoré sú prakticky identickou kópiu prvej generácie Zen archi-
tektúry (prvé Ryzeny a Epycy), sa tak na čínsky trh dostali 
v roku 2018 pod menom Hygon, pričom budú osádzané do 
dátových centier, serverov a superpočítačov. Niet divu, že po 
odhalení celého procesu sa americké ministerstvo obcho-
du odhodlalo tieto snahy v posledných mesiacoch ukončiť. 
Americká vláda je čoraz znepokojenejšia, že Čína zlikviduje 
technologický náskok USA v oblasti polovodičov a postupy 
AMD sa jej teda vôbec nepozdávajú. 

AMD síce potvrdilo, že už neplánuje s Čínou zdieľať druhú 
generáciu Zen architektúry, ktorú uvedie na trh tento rok 
(Ryzen 3000 a Epyc 2), avšak to už je relatívne irelevantné. 
Paralelu vidieť v zbrojnom priemysle, kde Čína v posledných 
dekádach nakupovala rôznu leteckú či námornú techniku 
od Ruska. Tú používala, následne v druhom kroku postavila 
vlastnými silami ich kópiu a v treťom kroku využíva tieto 
skúsenosti na vývoj vlastných pokročilejších nástupcov. Po 
dekády celý svet na čele s USA a Európou využíval Čínu hlavne 
ako výrobňu. V posledných rokoch však Čína investovala sku-
točne masívne množstvo presne cieleného úsilia do svojho 
technologického rozvoja a tento efekt začína byť čoraz viac 
cítiť. Nejde len o to, že čínske firmy začali byť na čele v mno-
hých koncových technologických produktoch, čo je prípad 
Huawei, Lenovo alebo DJI. Čoraz viac sa presadzujú aj domáci 
výrobcovia jednotlivých esenciálnych polovodičových a iných 
súčiastok, pričom podobný príbeh, aký sa udial v súvislosti 
s výrobou displejov BOE, sa môže zakrátko udiať aj v rámci 
výroby operačných pamätí, NAND flash a možno aj CPU. 

Pri pohľade na celú situáciu je nutné vnímať nielen to, aký 
obrovský kolos Čína je, ale aj ako neuveriteľne je vo svojich 
cieľoch sústredená. A to západné trhy už onedlho pocí-
tia, pretože vytrvalosti a objemu dlhodobých rozvojových 
projektov Číny sa dnes žiadne západné ekvivalenty nemôžu 
rovnať. Totalitný režim v tejto súvislosti hrá Číne paradoxne 
do karát, pretože sa nemusí obávať odporu opozície, konca 
volebného obdobia či zmeny volebných preferencií. Pripo-
mína tak draka, neomylne letiaceho za svojím cieľom.

ČÍNSKE DVOJČA SERVEROVÉHO PROCESORA AMD EPIC, 
CPU HYGON, OSADENÝ VO SVOJEJ PÄTICI
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IVYHRAJTEI
IV KVÍZEI
IATRAKTÍVNEI
ICENYI
ATRAKTÍVNEI

  Bezdrôtový reproduktor hoco. BS5  

V spolupráci s VÚB bankou vám 
prinášame súťaž o zaujímavé ceny.
Stačí, ak do 15. 8. 2019 vyplníte 
krátky kvíz a zaradíme vás do 
žrebovania o atraktívne ceny. 

  Kvíz vypĺňajtec
  na www.touchit.sk/vub-kviz  

Stačí, ak do 15. 8. 2019 vyplníte Stačí, ak do 15. 8. 2019 vyplníte 
krátky kvíz a zaradíme vás do krátky kvíz a zaradíme vás do 
žrebovania o atraktívne ceny. 

  3× balíček od VÚB bankyc
  (taška na notebook, powerbank a USB kľúč)c

  3× balíček od VÚB banky1

2

3

  Fitness náramok FitGo FW 11 Light 

ICENY

  Bezdrôtový reproduktor hoco. BS5  

SÚŤAŽ

AŽ 300 €  
CASHBACK
Zachyťte letnú atmosféru technikou Canon! 

1. NAKÚPTE PRODUKT Z PONUKY 

v termíne 15. 5. 2019 – 31. 7. 2019

ZAREGISTRUJTE SA  
na webe canon.sk/letnycashback do 31. 8. 2019

2.

ZÍSKAJTE SPÄŤ AŽ 300 €3.



TAKTO TO VYZERÁ V DOHĽADOVOM CENTRE ORANGEU V BANSKEJ BYSTRICI. 
ZAMESTNANCI TOHTO CENTRA DOKÁŽU ZAZNAMENAŤ ABNORMÁLNU DÁTOVÚ 
PREVÁDZKU A PROBLÉM VYRIEŠIŤ 

VŠIMNITE SI GRAF S VEĽKOU ČERVENOU PLOCHOU. 
DDOS OCHRANA OD ORANGEU DETEGOVALA DDOS ÚTOK 
A ŠKODLIVÚ INTERNETOVÚ PREVÁDZKU PRESUNULA DO 
TZV. PRÁČKY. ŠKODLIVÁ PREVÁDZKA JE ZNÁZORNENÁ 
ČERVENOU FARBOU

P R E H Ľ A D

ROMAN KADLEC

väčšinu fi riem je synonymom kyber-
netickej bezpečnosti antivírusové 
riešenie a fi rewall. Toto je potrebný 

základ, ktorý ochráni vašu fi rmu pred prístu-
pom na určité porty či IP adresy. Pri DDoS 
útoku však tieto bezpečnostné prvky nesta-
čia, keďže DDoS útok vám môže znefunkčniť 
celú vašu sieť takým spôsobom, že ju doslova 
zahltí. Predstavte si, že antivírus a fi rewall je 
ochranné sito a DDoS útok je balvan, ktorý naň 
dopadne. Sito padne, je to dané konceptom 
tohto typu útoku. 

DDoS útok sa po slovensky označuje ako 
distribuovaný útok zamedzenia služby a využíva 
veľkú sieť kompromitovaných zariadení, tzv. 
botnety. Tie pozostávajú z miliónov zariadení, od 
počítačov, cez inteligentné televízory a chlad-
ničky až po zariadenia zo segmentu Internetu 
vecí. V rámci DDoS útoku sa na cieľovú IP adresu 
pripoja tisíce zariadení, ktoré budú posielať malé 
objemy dát a cieľovú sieť zahltia a znefunkčnia.

Z pohľadu fi riem je rizikom najmä to, že DDoS 
útoky sú dnes úplne bežné a ľahko dostup-
né. Útočník si môže zakúpiť útok a za 10 eur 
znefunkčniť váš web alebo e-shop na celý deň. 
Tento typ útoku je nebezpečný nielen pre e-sho-
py, ale aj pre mediálne domy a pre každého, kto 
komunikuje so zákazníkmi digitálnou formou. 
Riziko DDoS útokov by však nemala podceniť 

ani fi rma, ktorá má výrobnú halu 
a svoje skladové systémy v cloude. 
Ak DDoS útok zahltí sieť takejto 
haly, tá prestane komunikovať so 
skladovým systémom cez internet 
a celá výroba sa zastaví.

Orange ponúka službu, 
ktorou sa sám chráni

Služba DDoS ochrana od 
Orangeu je určená pre každú 
fi rmu, ktorá má pevné pripojenie 
do internetu od Orange Slovensko. 
Služba je postavená na riešení Ar-
bor, ktoré využíva 
na ochranu svojich 
systémov aj sa-
motný operátor.

DDoS ochrana 
postáva z dvoch 

častí. Prvou časťou je detekcia, ktorá sa nachá-
dza na routeroch. Druhou časťou je presunutie 
škodlivej internetovej prevádzky do tzv. práčky. 
Z pohľadu fi rmy je praktické, že ochrana pre-
bieha automatizovane. Technológia automa-
ticky identifi kuje abnormálne správanie siete 
a pri prekročení stanovených hodnôt deteguje 
útok. Po identifi kácii útoku na konkrétnu IP 
adresu je dátový 
tok presmerovaný 
a škodlivý dátový 
tok eliminovaný.

Riešenie Arbor 
využíva takmer 
350 telekomuni-
kačných operá-
torov na celom 
svete. Systém sa neustále učí a na základe 
získaných dát zlepšuje kvalitu ochrany. Vďaka 
tomu je fi ltrovanie v prípade služby DDoS 
ochrana od Orangeu uskutočňované na základe 
najaktuálnejších a najznámejších DDoS útokov 
zachytených vo svete. Po úspešnom zmiernení 
DDoS útoku analyzuje bezpečnostné cen-
trum jeho charakter a vykoná konfi guračné 
opatrenie do budúcnosti. Súčasťou služby je 
tiež Zákaznícky portál, vďaka ktorému môžete 
sledovať štatistiky o útokoch a technikách 
použitých k ich zastaveniu.

Riešenie Arbor identifi kovalo v máji 2019 
viac ako 750-tisíc DDoS útokov na celom svete. 

Ten najdlhší trval až 42 dní. 
Orange Slovensko čelil počas 
posledného roka viac ako 550 
útokom. V priemere trvali 5 
minút, najdlhší trval takmer 2 
hodiny.

PRE

DDoS útok predstavuje čoraz častejší 
kybernetický útok, ktorý môže byť sme-
rovaný na ľubovoľnú fi rmu. Cieľom tohto 
útoku je znefunkčniť prístup k službe, 
webovej stránke alebo odstrihnúť 
fi rmu od internetu. Takisto môže ísť 
o zásterku pre iné útoky, ktorých 
cieľom je napr. odcudzenie dát.

DDoS ochrana 
od Orangeu
Táto služba ochráni 
vašu fi rmu pred DDoS 
útokmi

TAKTO TO VYZERÁ V DOHĽADOVOM CENTRE ORANGEU V BANSKEJ BYSTRICI. 
ZAMESTNANCI TOHTO CENTRA DOKÁŽU ZAZNAMENAŤ ABNORMÁLNU DÁTOVÚ 
PREVÁDZKU A PROBLÉM VYRIEŠIŤ 

fi rmu od internetu. Takisto môže ísť fi rmu od internetu. Takisto môže ísť 

dopadne. Sito padne, je to dané konceptom dopadne. Sito padne, je to dané konceptom dopadne. Sito padne, je to dané konceptom 
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REPORTÁŽ

ONDREJ MACKO
Aj pre staršie okná VELUX
Áno, aj staršie okná VELUX sa dajú vybaviť tak, 
aby umožňovali inteligentné otváranie a nemusíte 
pritom búrať steny a naťahovať káble. Treba si 
preveriť na stránke www.velux.sk/active, či vaše 
staršie okná takéto rozšírenie umožňujú a keď 
áno, potom sa môžete rozhodnúť pre ich solárny 
alebo elektrický pohon. Solárny pohon je jednodu-
chý v tom, že využíva energiu zo slnka a netreba 
naťahovať elektrické káble k oknám. Zabudovaná 
batéria vydrží až 600 operácií v prípade, že ne-
svieti slnko. Životnosť solárnych článkov je okolo 
10 000 otvorení. Ak môžete priviesť elektrické 
káble, je to dlhodobo lepšie riešenie. Inštalácia 
rozšírenia pre staršie okná trvá okolo 30 minút 
a dá sa realizovať svojpomocne. 

Okná VELUX INTEGRA potom už z dodávky 
obsahujú všetko, čo je potrebné na inteligent-
né otváranie. Opäť je možné použiť elektrický 
alebo solárny zdroj energie. 

Vždy je do otvárania zabudovaný aj dažďový 
snímač, a teda okná sa automaticky zatvoria, 
keď prší. 

Základný balíček 
Balíček VELUX ACTIVE with NETATMO 
obsahuje všetko potrebné na základnú 
činnosť systému na udržiavanie 
príjemnej pohody v interiéri. Obsahuje 
snímač, ktorý umiestnite do miest-
nosti, kde je strešné okno alebo okná, 

ktoré budete ovládať. Ďalej je to internetová 
brána ako mozog celého systému a tú môžete 
umiestniť kdekoľvek v priestore, kde je dosah 
domáceho Wi-Fi. Táto jednotka sa pripája šnú-
rou do elektrickej zásuvky a môže byť umiest-
nená mimo dosahu očí. V balíčku nájdete ešte 
centrálny vypínač (odchodové tlačidlo), ktorý 
je dobré umiestniť blízko odchodových dverí 
a pomocou neho dáte systému informáciu, že 
ste z priestoru odišli. V záujme bezpečnosti sa 
vtedy naraz zavrú všetky ovládané okná.

Aby sme nezabudli, všetky časti systému 
komunikujú bezdrôtovo, teda pri inštalácii nie 
je treba nič búrať. Stačí len na stenu v riadenej 
miestnosti pripevniť snímač a k dverám centrál-
ny vypínač. Oba sú napájané pomocou batérie. 

Súčasťou systém VELUX ACTIVE with NE-

Na to, aby ste udržali v obytnom 
priestore príjemné prostredie, 
v mnohých prípadoch stačí, aby ste 
pravidelne vetrali a dopredu chránili 
interiér pred prehriatím. Ideálne je 
využiť strešné okná, ktoré už máte 
namontované alebo sa rozhodujete 
o ich kúpe. 

Zdravé vnútorné 
prostredie v obytnom 
priestore

ZÁKLADNÝ BALÍČEK OBSAHUJE (SPRAVA)
INTERNETOVÚ BRÁNU, CENTRÁLNY VYPÍNAČ 
A SNÍMAČ S MOŽNOSŤOU OVLÁDANIA

APLIKÁCIA PRE 
IOS UMOŽŇUJÚCA 

MONITOROVAŤ STAV 
A MENIŤ NASTAVENIA. 

DÁ SA TO AJ MIMO 
DOMOVA

Stačí sa prísť pozrieť
Systém VELUX ACTIVE with NETATMO umož-
ňuje, aby ste zachovali vnútornú pohodu 
v miestnosti tým, že sa okná budú priebežne 
otvárať a zatvárať a rovnako sa bude pracovať 
aj so žalúziami alebo roletami. Okná VELUX 
sú zabudované na streche, a to je v mnohých 
prípadoch mimo možnosti priameho ovládania 
rukou. Často sa tak používajú palice, ale oveľa 
lepšie je použiť aktívne okná, ktoré sa dajú 
ovládať aj na diaľku a navyše celé ovládanie 
zveriť automatike, ktorá bude zohľadňovať aj 
predpoveď počasia. 

Práve to je systém VELUX ACTIVE with 
NETATMO. Tento sme si boli pozrieť v projekte 
Lastovičky v Novej Dedinke neďaleko Bratislavy. 
Aj vy si tu môžete pozrieť, ako to pracuje a čo 
všetko treba na inštaláciu. Ukážkový dom je 
otvorený denne. 

Balíček VELUX ACTIVE with NETATMO 
obsahuje všetko potrebné na základnú 
činnosť systému na udržiavanie 
príjemnej pohody v interiéri. Obsahuje 
snímač, ktorý umiestnite do miest-
nosti, kde je strešné okno alebo okná, 

APLIKÁCIA PRE 
IOS UMOŽŇUJÚCA 

MONITOROVAŤ STAV 
A MENIŤ NASTAVENIA. 

DÁ SA TO AJ MIMO 
DOMOVA

28 JÚL/AUGUST 2019

Tech



Ženy oceňujú odvážny 
dizajn a parkovacie 
systémy
Odvážny dizajn získal prestížne 
ocenenie iF Design Award 2018. 
Nielen ženy zaujme extravagant-
ná predná maska, denné LED 
svietenie, ktoré dodáva Kone výraz 
naštvaného mestského predáto-
ra, a kompaktné rozmery. Mladé 
mamičky ocenia aj pohodlné na-
stupovanie, ISOFIX a šikovný kufor 
s objemom vyše 360 litrov.

Hyundai Kona. Kompaktné 
SUV, ktoré od svojho 
uvedenia na trh vzbudzuje 
pozornosť svojím 
extravagantným dizajnom. 
Svojská, sebavedomá a tak 
trocha drzá. Aj preto si 
získala srdcia už takmer 
120-tisíc zákazníkov po 
celej Európe. V roku 2018 
stúpol medziročne predaj 
kompaktných SUV na 
Slovensku o tretinu, tento 
rok o ďalších takmer 9 %.

vystrelenia šiestich airbagov 
znižuje systém sledovania únavy 
vodiča, tempomat s obmedzova-
čom rýchlosti, signál núdzového 
brzdenia či systém automatického 
udržiavania v jazdných pruhoch. 

Edícia Chilli myslí aj v lete 
na zimu
Hyundai Kona, ktorá je v ponuke aj 
v špeciálnej edícii Chilli, prináša pre 
zákazníkov lepšiu cenu a hodnotnú 
výbavu zadarmo. Hyundai totiž 
zvýšil akciový bonus na 2 500 eur, 
ktorého súčasťou je vyhrievanie 
predných sedadiel a volantu, tzv. 
Winter Pack, úplne zadarmo. A hoci 
v letných dňoch siahne vodič po 
klimatizácii, auto sa nekupuje na 
jednu sezónu, a preto je Winter Pack 
v Kone Chilli vítaným spríjemnením 
jazdy v mrazivom zimnom počasí.

Muži hľadajú 
technológie 
a dobrú spotrebu 
Až 2/3 majiteľov tvoria 
na Slovensku muži. 
A tí oceňujú benzínový 
motor 1,0 T-GDi s vý-
konom 88 kW (120 k) 
s pohonom predných 
kolies, pretože je 
výkonný aj úspor-
ný. Multimediálny 
systém je, samo-
zrejme, s podporou 
služieb Apple CarPlay 
a Android Auto. Riziko 

Hyundai Kona v špeciálnej edícii 
Chilli s motorom 1,0 T-GDi (88 
kW/120 k), pohonom predných ko-
lies, 6-stupňovou manuálnou prevo-
dovkou a bohatou výbavou, vrátane 
vyhrievaných predných sedadiel 
a volantu zadarmo, môžete získať už 
za 15 690 eur s DPH. Samozrejmos-
ťou v Hyundai je aj 5-ročná záruka 
bez obmedzenia počtu najazdených 
kilometrov a ponuka výhodného 
fi nancovania Ľahké splátky alebo 
Na pätiny. Viac informácií o Hyundai 
Kona Chilli hľadajte na hyundai.sk. 

Hyundai Kona Chilli 
je štýlová mestská 
provokatérka 

TATMO je aj aplikácia pre smartfón alebo tablet 
s operačným systémom Android alebo iOS. 
K jednej riadiacej jednotke je možné pripojiť 
až 10 snímačov. V rámci jednej domácnosti 
môžete mať 5 centrálnych vypínačov. 

Pomocou spomenutého snímača sa merajú 
tri parametre: teplota, vlhkosť a koncentrácia 
CO2 a podľa nameraných hodnôt sa nastavuje 
vetranie a tienenie tak, aby sa vytvorili zdravšie 
životné podmienky vo vnútri priestoru.

Ovládanie okien
Ovládať otváranie a tienenie je možné na 
diaľku, a to manuálne priamo pomocou tlačidiel 
na snímači. Využiť môžete aj mobilnú apliká-
ciu a opäť ovládať okná aj na diaľku. Najlepšie 
je však automatické ovládanie, keď sa o nič 
nestaráte a využijete zabudované algoritmy. Tie 
samy riadia ovládanie strešných okien, žalúzií 
a roliet. Pritom sa zohľadňujú aj informácie 
o počasí, kto ré poskytuje NETATMO. Neinšta-
lujete už žiadne ďalšie snímače na zistenie 
počasia, využíva sa on-line predpoveď pre vašu 
lokalitu. 

VELUX ACTIVE with NETARMO môže byť na-
vyše plne integrovaný do Apple HomeKit. Teda 
na diaľku môžete kontrolovať klímu vo vnútri 
budovy buď cez iPhone, iPad, Apple Watch, Ap-
ple TV, alebo HomePod. Ak chcete, môžete ho 

riadiť aj hlasom pomocou asistentky Siri alebo 
tlačidlom v aplikácii Apple Home. Napr. cez Siri 
poviete do iPhone: „Dobré ráno“ a všetky žalú-
zie v priestore sa otvoria a dovnútra prenikne 
slnečné svetlo. 

Inteligentné ovládanie
Pri inteligentnom automatickom 
ovládaní sa využívajú tri algoritmy 
a zvolí sa najvhodnejší variant 
vetrania či ochrany pred 
prehriatím interiéru. Prvý 
algoritmus vychádza 
z informácií zmeraných 
snímačom. Využije sa 
informácia o teplote 
v miestnosti, vlhkosti 
a úrovni CO2 plus dáta 
o počasí z online služieb 
NETATMO. Tento algo-
ritmus otvára strešné 
okná vtedy, keď sú 
prekročené nastavené 
hodnoty. Ak sa tak stane 
a okno je možné otvoriť 
(napr. neprší), systém ho otvorí a vnútorné 
prostredie sa vylepší. 

Druhý algoritmus sa stará o pravidelné 
denné vetranie v závislosti od lokálneho 

počasia, a to trikrát denne. Priebežne sleduje, 
kedy bolo aspoň jedno okno otvorené a po 
uplynutí nastaveného intervalu sa bude snažiť 
okno otvoriť. Otvorenie okna je opäť strážené 
kontrolnými mechanizmami.

Tretí algoritmus, na rozdiel od prvých dvoch, 
pracuje proaktívne, teda dopredu počíta s tým, 

ako sa bude meniť počasie. Automaticky 
tak zatiahne rolety a markízy na 

základe predpovede počasia 
napr. o blížiacom sa teplom 

fronte. A opäť, vonkajšie ro-
lety a žalúzie sa zatiahnu 
len v prípade, že sa tým 
situácia v interiéri zlepší. 

Všetky algoritmy si 
uschovávajú historické 
dáta a podľa toho vyhod-
nocujú, ako sa v minu-
losti vylepšilo vnútorné 
prostredie po zrealizova-
ní daného zásahu. 

Predajná cena základ-
ného balíka VELUX ACTIVE 
with NETATMO je 249 eur. 

Samostatný snímač vnútorného prostredia stojí 
98 eur, centrálny vypínač sa predáva za 49 eur. 
Na elektrické prvky, ovládacie panely, snímače 
a elektromotory sa vzťahuje záruka 2 roky. 

Advertoriál

S INTEGRÁCIU DO APPLE HOMEKIT 
MÔŽETE OKNÁ VELUX OTVÁRAŤ AJ 

HLASOVO
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FRANTIŠEK URBAN

Ako sa svet internetových 
používateľov zmení za jednu 
až dve dekády? Čo bude 
o desať rokov považované za 
normálne? Bude erózia sú-
kromia pokračovať? Ak áno, 
čo to bude všetko znamenať 
v súvislosti s novým pokro-
kom v technológiách? Bude 
to všetko raj, alebo naopak 
zhmotnená nočná mora?

Internetový 
používateľ v roku 
2030

posledných desať až dvadsať rokov sa internet 
premenil skutočne výrazne a je nepochybné, že 
o podobne dlhé obdobie bude opäť vyzerať inak. 

Nemáme pritom na mysli grafi ckú podobu internetových 
stránok, prípadne rýchlosť či počet webových služieb. Tá naj-
väčšia a najdôležitejšia zmena je spoločenská a týka sa toho, 
ako internet vnímame a akým spôsobom ho používame.

V horizonte rokov 2030 až 2040 sa internet tak ako v mi-
nulosti masívne premení a od súčasnej situácie sa značne 
vzdialime. Zmení sa to, čo budeme považovať za normálne 
a akceptovateľné a zmení sa aj to, ako technologické fi rmy 
budú s používateľmi komunikovať a „narábať“. Niektoré 
fakty z tohto článku sa vám možno budú zdať na prvý pohľad 
šialené a budete sa nazdávať, že nie je možné, aby niečo 
také ľudia v budúcnosti akceptovali a začali považovať za 
samozrejmé. Pamätajte však na to, že pri čítaní tohto článku 
túto zmenu uvidíte skokovo a naraz. V realite sa však takéto 
premeny nedejú náhle, ale postupne. Takže ľudia si samotný 
posun a zmenu často ani neuvedomujú.

Okrem toho, náš pohľad na to, čo je považované za 
normálne a bežné sa neustále mení, pričom ako vhodná 
paralela z nedávnej minulosti sa dá uviesť základná povaha 
správania na internete na prelome storočí. Ešte krátko po 
roku 2000 bol internet povestný anonymitou a praktic-
ky každý bezpečnostný expert odporúčal, že na ňom nie 
je múdre zverejňovať svoje skutočné meno či dokonca 
adresu. Dnes je ale už prakticky sociálnou povinnosťou, že 
zverejníte nielen svoje meno, ale aj svoje fotografi e, všetky 
záľuby a podelíte sa o to, kde všade ste boli, kde ste a kam 
pôjdete. Stalo sa to normou a ak ju neplníte, ste čudák. 
Podobne vzdialene dnes pôsobia historické rady o tom, ako 
sa neodporúča stretávať sa s osobami, ktoré sme stretli na 
internete, pretože nemusia byť tými, za koho sa vydáva-
jú. Táto doba je dávno preč a ľudia si dnes „cudzích ľudí 
z internetu“ privolávajú sami a nasadajú k nim do áut (Uber 
a pod.), dokonca prenocujú v izbe ich domu (AirBnB). Ak by 
sme toto povedali niekomu pred 20 rokmi, asi by si o nás 

pomyslel, že svet sa zbláznil. 
Súčasné trendy a pokrok technológií 

môžeme extrapolovať a pokúsime sa 
pritom odhadnúť, aké veci sa stanú v blíz-
kej budúcnosti realitou. Tento postup 
pravdaže nie je bezchybný, pretože budúci stav nevyhnutne zá-
visí od mnohých premenných, ktoré dnes ešte ani neexistujú. 
Je teda nemožné s nimi počítať. Mnoho základných a takmer 
nevyhnutných ideí je ale vidieť dlhodobo dopredu, pričom ako 
príklad by mohol slúžiť videofón, ktorého nevyhnutný príchod 
sme správne predpovedali už od 19. storočia. 

Podobne aj dnes môžeme nevyhnutný príchod konkrétnych 
riešení pomerne spoľahlivo odhadovať. Ak sa nám pri tom 
dôsledky týchto zmien nebudú páčiť, je najvyšší čas vyvinúť 
veľké úsilie na ich reguláciu, kontrolu či prípadnú likvidáciu.

Dedičný dátový gén a jeho čudesná vízia
Na úvodnú predstavu o tom, ako veľmi sa povaha interne-
tu a jeho používateľov môže v blízkej budúcnosti zmeniť, 
použime koncept, ktorý v minulom roku unikol z interných 
materiálov Googlu. Ide o video šírené v rámci vývojových 
laboratórií Google X, ktoré bolo určené pre inžinierov ako 
jedna z možných ciest, ktorou sa fi rma môže uberať. Potom 
ako sa dostalo na verejnosť a šokovalo mnoho ľudí, sa ho-
vorca spoločnosti vyjadril, že ide len o uplatnenie techniky 
„špekulatívneho dizajnu“, ktorého účelom je preskúmavanie 
nezvyčajných a často znepokojujúcich videí a konceptov,
s účelom vyprovokovať diskusiu a debaty. 

Nech už je to akokoľvek, faktom je, že nám ako použí-
vateľom umožňuje fantastický pohľad na to, ako veľmi sa 
technologické koncepty špičkových IT fi riem môžu odlišovať 
od bežných predstáv, pričom v základe nič nebráni tomu, 
aby sa čo nevidieť začali uplatňovať. 

Toto 9-minútové video (v angličtine), ktoré si môžete 
prehrať cez QR odkaz, začína rýchlym predstavením biológa 
Jean Baptiste de Lamarcka a jeho diela z roku 1809, ktoré 
je dnes považované za historicky prvú významnú vedeckú 
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teóriu o evolúcii života na Zemi. Lamarck vo svojom diele 
„Philosophie zoologique“ predstavil ideu vnútorného kódu, 
ktorý nesie každý živý tvor na Zemi, pričom tento kód, ako 
je odovzdávaný z rodiča na potomka, defi nuje fyziologické 
charakteristiky jeho nositeľa.

Na pochopenie toho, prečo sa vlastne Google o tieto 
princípy zaujíma, je potrebné uvedomiť si, že základnou 
ideou Lamarckovej evolučnej teórie je tzv. „adaptívna sila“. 
Lamarck si predstavoval, že samotný životný príbeh daného 
organizmu modifi kuje jeho interný kód a v momente keď sa 
organizmus reprodukuje, na jeho potomka prechádza práve 
táto modifi kovaná verzia. Typicky, ak sa napríklad žirafa 
počas svojho života načahuje za čoraz vyššími konármi, 
jej kód sa modifi kuje do akútnej potreby čoraz dlhšieho 
krku, vďaka čomu ho jej potomkovia naozaj majú. Tieto 
idey neboli biologicky správne a o pol storočia neskôr boli 
nahradené Darwinovou evolučnou teóriou. Darwin v knihe 
„O pôvode druhov“ predostrel alternatívnu metódu vývoja 
života, založenú na prirodzenom výbere. Aj keď bola pre 
mnohých Lamarckova teória atraktívna ešte aj na začiatku 
20. storočia, napokon ustúpila mimo záujmu vďaka novým 
poznatkom o genetike, molekulárnych štruktúrach a DNA. 
Tie ukázali, že práve Darwinove myšlienky boli tie správne, 
pričom v priebehu 20. storočia sa spojili s novými poznat-
kami o dedičnosti a genetike do tzv. modernej evolučnej 
syntézy, ktorá je jadrom evolučnej biológie dnes.

Video však špekuluje s uplatnením Lamarckových myšlie-
nok inde, pričom poukazuje na zaujímavú paralelu v súvis-
losti s používateľskými dátami. Je prakticky nevyhnutným 
faktom, že dáta, ktoré Google o používateľoch zberá, 
sa postupom času stávajú čoraz komplexnejšie a čoraz 
presnejšie popisujú to, kým sme. Kým v minulosti šlo len 
o e-maily, či zoznam navštívených stránok a kliknutí, dnes 
už ide napríklad aj o záznam pohybu, návštevu konkrétnych 
lokalít v konkrétne dni a hodiny, záznam jazdy autom či 

inými dopravnými prostriedkami, 
dáta o spánku, srdcovom pulze 
a mnoho ďalšieho. Tieto informá-
cie sa pritom čoraz viac rozširujú 
a v súčasnosti vidíme aj čoraz 
úspešnejšie snahy o zisťovanie 
emočného a duševného stavu 
používateľa v konkrétnom čase. 

Vždy, keď používame svoje 
smartfóny či iné druhy počítačov 
a otvárame na nich internetové 
služby, dochádza k vzniku infor-
mačného dátového obsahu, ktorý 
po analýze popisuje naše akcie, 
rozhodnutia, preferencie, pohyby 
a vzťahy vo fyzickom svete. Keďže 
tieto dáta sa v priebehu času 
neprestajne vyvíjajú, rozrastajú 

a deformujú podľa našich akcií a prostredia, v ktorom žije-
me, dá sa na ne nazerať ako na akýsi Lamarckovský dátový 
gén, ktorý reprezentuje konštantne meniaca sa reprezentá-
cia toho, kto sme.

Google sa vo svojom koncepte pozerá na celú ideu dát 
týmito očami a koketuje s myšlienkou, že by dátový gén, 
v podobe neprestajne meniacich sa používateľských dát, 
prestal byť vnímaný ako historická referencia konkrétneho 
jednotlivca a začal by existovať ako aktívne existujúci prvok, 

„Google vo svojom 
koncepte uvažuje 
nad tým, že ta-
kýmto spôsobom 
je možné modi-
fi kovať správanie 
používateľov, čím 
sa dátový záznam, 
ktorý nesú, bude 
približovať k svoj-
mu cieľu. “

týmito očami a koketuje s myšlienkou, že by dátový gén, 
v podobe neprestajne meniacich sa používateľských dát, 
prestal byť vnímaný ako historická referencia konkrétneho 
jednotlivca a začal by existovať ako aktívne existujúci prvok, 
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ktorý je samotným jednotlivcom len nesený. V biológii je tento 
koncept známy pod označením sebecký gén (vhodnejšie 
pomenovaný ako nesmrteľný gén), ktorý do pozície kľúčového 
prvku v prirodzenom výbere stavia samotné gény a nie jed-
notlivca, ktorý ich nesie. Vďaka týmto mechanizmom je mož-
né vysvetliť napríklad ideu sebaobetovania organizmu (ktorý 
sa vôbec nerozmnožuje, alebo umrie pre dobro skupiny), čo 
sa na prvý pohľad môže zdať evolučne ako kontraproduktívna 
vlastnosť. Avšak len do momentu, než začneme nazerať na 
problém z pozície jeho génov, ktoré takto nevedomky a slepo 
zabezpečia svoje prežitie v telách zachránených potomkov či 
iných členov druhu a spoločnosti.

Koncept následne predostiera budúcnosť, pri ktorej by Go-
ogle fungoval ako poskytovateľ cieľov pre takéto sebecké dáto-
vé gény, ktoré by sa týkali napríklad zdravia či environmentál-
nych a iných záležitostí, ktoré si Google cení ako organizácia.

V praxi by takýto systém začal fungovať tak, že by si 
samotní používatelia zvolili, aké vlastnosti svojho dátové-
ho génu si prajú. Z ich pohľadu by pravdaže nešlo o žiadny 
fyzický gén, ale skrátka len 
o to, že by Googlu v rámci 
nejakej služby oznámili, že 
chcú žiť napríklad zdravší 
a ekologickejší život. Tu si je 
dobré uvedomiť onú jedno-
duchú plynulú postupnosť. 
Ak by sa toto stalo hoc aj 
zajtra, žiadny z internetových 
používateľov by si nevšimol 
prakticky žiadnu zmenu.

Tak ako dnes Google 
analyzuje používateľské 
dáta z dôvodu cielenej 
reklamy, či odporúčacích 
algoritmov v rámci vyhľa-
dávania na YouTube, tak 
by ich po novom analyzo-
val aj v súvislosti s ideou 
dátového génu a začal 
by upravovať to, ako jeho 
služby na daného používa-
teľa (nosiča dátového génu) 
reagujú. Každá interakcia so 
službami a zariadeniami by 
bola vyhodnocovaná a algoritmus by vyberal najlepší dopo-
ručený smer na základe zvolených cieľov. Keďže používateľ 
si v tomto príklade prial zdravší a ekologickejší život, tak 
napríklad v momente, ako by cez mapovú aplikáciu zisťoval 
dostupný autobus či Uber pre dopravu na konkrétne miesto, 
Google by mu interaktívne mohol ponúknuť chôdzu cez 
park, pretože cieľ je blízko a v konečnom dôsledku by po-
užívateľ obetovaním niekoľkých minút mohol zlepšiť svoju 
kondíciu. Alternatívne by napríklad pri nakupovaní nejakého 
produktu odporučil jeho iný, ekologickejší variant. 

Google vo svojom koncepte uvažuje nad tým, že takýmto 
spôsobom je možné modifi kovať správanie používate-
ľov, čím sa dátový záznam, ktorý nesú, bude približovať 
k svojmu cieľu. Ako technológia pritom bude napredovať, 
odporúčania by mohli postupne prestávať byť založené 
na pôvodných preferenciách používateľa a zmeny by začal 
navrhovať jeho samotný dátový gén na základe svojho 
sebeckého správania, podobne ako je tomu v biologických 
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organizmoch. Google pritom uviedol príklad, pri ktorom by 
dátovému génu chýbala nejaká kľúčová osobná informácia, 
ktorú by potreboval na lepšie pochopenie svojho virtuálneho 
nosiča (napríklad zistenie jeho hmotnosti alebo srdcového 
pulzu v konkrétnych situáciách), čo by sa prevtelilo do toho, 
že by dátový gén svojpomocne začal vyhľadávať produkt, 
ktorý by mu takéto dáta pri používaní poskytol.

V praxi by dátový gén začal vyberať medzi vhodnými pro-
duktmi, pričom by selektoval tie, ktoré majú najväčšiu šancu 
zaujať jeho používateľa. Mohol by napríklad využiť to, že 
pozná jeho dizajnové preferencie, obľúbenosť značiek, farieb 
či tvarov a možno takisto aj momentálnu náladu. V okami-
hu, keď by predpokladal najväčšiu mieru svojho úspechu, 
napríklad v momente, keď bude daný človek uvoľnený a podľa 
indikácií ochotný nakúpiť, by mu ponúkol napríklad nákup 
smart hodiniek či inteligentnej váhy. Ak by používateľ bol citli-
vý na cenu, dátový gén by to vedel a mohol by využiť napríklad 
to, že nájde nejakú vhodnú zľavu, na ktorú svojho nosiča 
upozorní. Všetko by sa to stalo len z dôvodu, aby dátový gén 
naplnil svoj sebecký cieľ – doplnenie svojich dát, ktoré použije 
na ďalšie zvýšenie pravdepodobnosti ovplyvnenia používateľa.

V rámci nápadov z laboratórií Googlu vidíme takisto roz-
poznanie faktu, že používateľské dáta, a teda jeho dátové 
gény majú schopnosť prežiť svojho nositeľa. Ako príklad 
možno uviesť dátovo bohaté účty na Facebooku, ktoré pat-
ria mŕtvym ľudom. Dátový gén používateľa tak dostáva opäť 
podobnosť s biologickým génom, ktorý zostáva žiť v po-
tomkovi či súrodencoch. V rámci Lamarckovského dátového 
génu je pritom nesená informácia NEnáhodná a priamo 
tvarovaná jeho predošlým nositeľom. Tým, že by sme na 
takéto dátové gény, respektíve používateľské dáta nazerali 
ako na viacgeneračné, bolo by možné, aby novo- narodení 
používatelia ťažili z tých existujúcich, ktoré by už Google 
vlastnil. Mohol by tak lepšie a rýchlejšie chápať preferencie 
a rozhodnutia nových používateľov, o ktorých ešte nemá 

dostatok informácií. 
Nevyhnutným faktom zo 

spracovávania nových aj 
starých dátových génov budú 
čoraz presnejšie odhady 
o rozhodnutiach a budúcich 
konaniach ich nosičov (ľudí). 
Ako bude cyklus dátových 
génov narastať, bude možné 
extrahovať pochopenie veľmi 
komplexných konaní a princí-
pov na úrovni celého ľudského 
druhu. Google pritom poukazuje 
na to, že v blízkej budúcnosti 
bude dátový záznam činnosti 
a reakcií používateľov čoraz bo-
hatší, nielen v rámci základných 
služieb a nositeľnej elektroniky, 
ale aj inteligentnej domácnosti 
a kompletného časového ma-
nažmentu. Čím väčšie množ-
stvo dát bude k dispozícii, tým 
zaujímavejšie a nečakanejšie 
vzory budeme v našom sprá-
vaní odhaľovať. Z toho vyplynie 
možnosť nových a doteraz ešte 
nevídaných predikcií. 

Okrem toho, podobne ako sme dokázali sekvencovať ľudský 
genóm, bude takýmto spôsobom možné sekvencovať aj ľudské 
správanie. A podobne ako v génovom sekvencovaní je možné 
gén modifi kovať za účelom dosiahnutia cieleného výsledku, 
tak bude možné sekvencovať dátový genóm, na dosiahnutia 
chceného správania.

Tieto myšlienky, určené pre vývojárov experimentálnych 
laboratórií Googlu, v mnohých reakciách vyvolali veľmi ne-
gatívnu odozvu. Oprávnene. Ak pochopíte všetky súvislosti, 
ktoré spolu s nimi vznikajú, sú skutočne strašidelné. Je 
ich však možné vnímať aj pozitívne, nakoľko nám dobre 
predstavujú meniacu sa situáciu, ktorú bežní používatelia 
majú často problém zbadať. Éra Big Data, pokročilej analýzy 
a stále sa zlepšujúcich neurónových sietí otvára bránu 
mechanizmom a odhaleniam, ktoré v minulosti nemali 
obdobu. Nemáme teda s nimi žiadnu skúsenosť. V rámci 
bežnej verejnosti sa môžeme často stretnúť s pomerne 
naivnými názormi, že veľká neviazaná kolekcia osobných 
dát vlastnená komerčnými fi rmami nie je žiadny problém, 
nakoľko sa využíva len na obyčajnú cielenú reklamu, ktorá 
aj tak poriadne nefunguje. Mnoho ľudí sa takisto nazdá-
va, že sú imúnni proti zneužívaniu osobných dát proti ich 
vlastnému záujmu. Je to však len ilúzia. Tak ako vaša noha 
sama zareaguje vystrelením pri udrení kladivkom na úpon 
štvorhlavého stehnového svalu, alebo ako vaše telo vyvolá 
zívanie krátko po tom, ako vidíte zívať iného človeka (či 
zviera), pokročilá analýza dát môže stále presnejšie odhaľo-
vať informačné vzory v ľudskom správaní, ktoré bude možné 
v blízkej budúcnosti správnymi vzruchmi reprodukovať.

V horizonte nasledujúcich dvoch dekád tak musíme byť 
pripravení na to, že to konkrétne fi rmy začnú čoraz aktívnej-
šie robiť, pričom v niektorých prípadoch si toho samotní 
tvorcovia daných systémov ani nemusia byť vedomí. Ako 
príklad môže slúžiť odporúčací algoritmus YouTube, ktorý sa 
postupom času nevedomky vyvinul kvôli masívnej preferen-
cii extrémistického a konšpiračného obsahu a vytváraniu 
závislosti. Tejto téme sme sa podrobne venovali v našom 
nedeľnom webovom článku: „Umelá inteligencia miluje 
závislosť a urobí všetko preto, aby vás do nej dostala“. 
V budúcnosti sa budeme musieť naučiť žiť s tým, že na 
základe veľkej dátovej analýzy bude možné veľmi presne 
predpovedať konkrétne prejavy ľudského správania, náchyl-
nosť k nákupu či zmeny preferencií a názorov a bude možné 
ich na požiadanie vyvolať.

Životné príbehy ľudí ako majetok fi rmy
Nasledujúce dve dekády sa nepochybne stanú érou veľkých 
dát a pokiaľ v blízkej budúcnosti nebudeme na celom svete 
ostro presadzovať ďalšie regulácie ako GDPR (ktoré sú 
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len prvým správnym krokom k haseniu požiaru, nie jeho 
uhasením), sila nadivoko zbieraných informácií sa naplno 
prejaví aj v situáciách, kde nám to nebude vôbec príjemné. 
Zatiaľ čo v odporúčacích či vyhľadávacích algoritmoch je 
používanie Big Data (analýz skutočne obrovských a kom-
plexných súhrnov dát za účelom hľadania nových a doteraz 
nevidených súvislostí) veľmi pozitívne, inde, ako napríklad 
pri prediktívnom policajnom hliadkovaní a preventívnych 
zásahoch, sa vynára množstvo potenciálnych problémov. 

V súvislosti s internetom a bežnými používateľmi sa 
s touto problematikou stretávame hlavne v rámci čoraz 
väčšej datafi kácie samotného používateľa a prepojenia jeho 
internetových dát s tými fyzickými. Masívny zber dát je dvoj-
sečný meč. Zozbierané dáta dokážu zlepšiť produkty, môžu 
vám uľahčiť život, či dokonca zabrániť úmrtiam. V blízkej 
budúcnosti totiž bude možné aplikovať pokročilé analytické 
a automatické systémy napríklad na včasné zachytenie 
samovražedného konania v súvislosti s analýzou príspevkov 
na sociálnych sieťach, alebo v súvislosti so smart hodinka-

mi, ktoré rozpoznajú napr. prichá-
dzajúci infarkt a odporučia urýchlený 
presun do nemocnice. Na druhú 
stranu vás ale môžu takisto pripraviť 
o prácu (napr. tým, že zamestnáva-
teľ analýzou zistí, že zamestnankyňa 
je tehotná a prepustí ju, skôr než 
to zistí ona sama), či vás pripraví 
o slobodné rozhodnutie, pri ktorom 
ste zmanipulovaný k niečomu len 
vďaka tomu, že má niekto o vás 
dostatok dát.

V súčasnosti sa masívny zber 
dát o internetových používateľoch 
vykonáva predovšetkým za účelom 
cielenia reklamy. Ignorujúc to, či 
dnešné systémy sú alebo nie sú 
účinné, očividným a neoddisku-
tovateľným faktom je to, že zber 
a predaje osobných dát narástli 
v posledných rokoch do alarmujúcich 

rozmerov. Mnohé fi rmy sa dnes doslova predbiehajú v tom, 
kto na požívateľov zozbiera čoraz väčšie množstvo stále 
intímnejších informácií, ktoré následne predávajú ako na 
bežiacom páse. Typicky aj tak obyčajný akt, ako objednanie 
pizze môže znamenať, že meno, adresa, telefónne číslo 
(a takisto samozrejme preferencie pizze) sa bez okolkov 
predáva a tieto dáta si už následne žijú svojím vlastným 
životom v masívnych databázach.

Štandardným javom súčasného internetu je tzv. tracking 
tretích strán, existujúci na drvivej väčšine webových strá-
nok. Úlohou integrovaných trackerov, využívajúcich cookies 
a generovanie hardvérových a softvérových odtlačkov, je 
identifi kovať jednotlivých používateľov naprieč internetom 
a vytváranie histórie ich prehliadania, záujmov a všeobecne 
reakcií na videný obsah. Obvyklým majiteľom a tvorcom 
trackerov sú rôzne sociálne siete a reklamné spoločnos-
ti, ktoré tieto dáta využívajú na svoje cielené reklamné 
systémy. Mnohé trackery sú však aj majetkom dátových 
brokerov, teda spoločností, ktoré nazberané dáta v základe 
nepoužívajú, ale len ich následne predávajú prakticky akým-
koľvek záujemcom. Treba pritom pripomenúť, že tieto dáta 
často nie sú anonymné a sú rutinne párované s reálnymi 

menami a osobnými dátami, napríklad vďaka odchytávaniu 
prihlasovacích mien zo sociálnych sietí, alebo odchytávaním 
dát z formulárov. Prevádzkovateľ e-shopu či inej stránky 
často vôbec netuší, že tracker takúto nekalú činnosť na jeho 
stránke vôbec robí.

Tieto dáta sa často kombinujú so zberom, ktorý vykoná-
vajú napríklad rôzne mobilné aplikácie. Na oboch mobilných 
systémoch sú tieto aktivity veľmi rozšírené. Napríklad v ok-
tóbri minulého roku tvorcovia bezpečnostného programu 
GuardianApp pre iOS identifi kovali desiatky populárnych 
aplikácií, ktoré speňažovali, respektíve predávali kompletnú 
históriu fyzickej polohy používateľa (odčítanú z GPS). Šlo 
napríklad o aplikácie ako ASK.fm, Code Scanner, Mobiletag, 
MyRadar/NOAA Weather Radar, či Photobucket. Používatelia 
o tom nemali ani tušenia. Napríklad po inštalácii aplikácie 
v podobe dažďového radaru skrátka len povolili prístup 
k GPS, aby program mohol odčítavať, kde sú a zobrazovať 
relevantnú informáciu. Nemali ale ani poňatia, že aplikácie 
tieto dáta o polohe neprestajne v krátkom časovom inter-
vale zbierajú, a to aj v prípade, že nie sú v popredí, pričom 
vytvárajú detailný plán o pohybe používateľa v konkrétnom 
čase. Tieto dáta tvorcovia aplikácii následne veselo predá-
vali dátovým brokerom.

Výsledkom týchto činností je, že veľké množstvo fi riem 
dnes vlastní obrovské množstvo detailných používateľských 
dát. Nejde pritom len o očividné fi rmy ako Facebook či 
Google, ale aj o fi rmy, ktorých názvy väčšine ľudí absolútne 
nič nehovoria. Napríklad dátový broker Experian ponúka 
svoje dáta fi rmám so sloganmi ako „Obohaťte svoje demo-
grafi cké databázy o nové dáta 
a informácie. Použite naše dáta 
na zlepšenie znalostí o svojich 
zákazníkoch, špeciálne znalosťou 
o ich rodinných pomeroch, počte 
detí alebo pravdepodobností detí 
na konkrétnej adrese. Naše dáta 
na konkrétnych používateľov ob-
sahujú viac ako 500 premenných 
a dátových bodov, čím sú vo svojej 
hĺbke unikátne, pričom obsa-
hujú zlúčenie on-line a off -line 
informácií. Všetky sú neprestaj-
ne aktualizované, dávajúc vám 
živý prehľad o trhovej situácii“. 
Masívnymi databázami sú známe 
takisto spoločnosti ako Axciom 
Corporation alebo Datalogix, ktoré agregujú dáta niekoľkých 
stoviek miliónov ľudí v súvislosti s ich nákupnými návykmi, 
zlozvykmi či preferenciami. Podrobné dáta o nákupoch 
elektroniky, šperkov, kozmetiky či voľne dostupných liekov 
kombinujú so súdnymi záznamami, študentskými pôžička-
mi či hypotékami. Tieto dáta sú veľmi často predávané aj 
internetovým fi rmám, ako je Google a Facebook, ktoré ich 
párujú s webovými dátami používateľov.

Väčšina používateľov o existencii tohto párovania dát 
nemá ani tušenia a mylne sa nazdávajú, že konkrétne in-
ternetové fi rmy majú len tie dáta, ktoré im sami dobrovoľne 
poskytli. V skutočnosti sú ale doplňované nielen o informá-
cie z iných zdrojov, ale takisto aj o sekundárne dáta, ktoré 
daní používatelia nikomu nikdy vedome neposkytli a fi rmy 
ich len analyticky odvodili z tých primárnych. Okrem toho, 
fi rmy sú takisto čoraz aktívnejší aj pri zbere dát novými 

„o jednu alebo 
dve dekády 
bude prakticky 
nevyhnutným 
dôsledkom, 
že komerčné 
spoločnosti budú 
vlastniť prakticky 
kompletný 
životný príbeh 
a aktuálnu 
životnú situáciu 
jednotlivých 
používateľov. “
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formami. Napríklad pokrok v systémoch umelej inteligencie 
otvoril dvere zberu informácií z uploadovaných fotografi í, na 
základe identifi kovania konkrétnych osôb, oblastí a činností, 
ktoré sa na nich dejú.

Dnes je neisté, či sa tento svetový trend neviazaného zberu 
(a predaja) dát podarí zastaviť. Ak sa tak nestane, o jednu 
alebo dve dekády bude prakticky nevyhnutným dôsledkom, 
že komerčné spoločnosti budú vlastniť prakticky kompletný 
životný príbeh a aktuálnu životnú situáciu jednotlivých použí-
vateľov. Tú si pritom budú navzájom odovzdávať a zdieľať, čím 
dôjde k masívnemu narušeniu rovnováhy medzi zákazníkom 
a predajcom. Zatiaľ čo vy o novom predajcovi a jeho pro-
duktoch nebudete vedieť prakticky nič, on o vás bude vedieť 
prakticky všetko. To môže zneužiť proti vám.

V tejto súvislosti nejde len o záznam preferencií či predo-
šlých akcií a činov konkrétnych používateľov. Ide aj o presné 
modely toho, ako na konkrétne situácie budú reagovať. Táto 
problematika je naviazaná aj na trend zisťovania aktuálneho 
emočného stavu a nálad. Je pomerne základným faktom, 
že ľudia v rozdielnych náladách reagujú na rozličné podnety 
rôzne a zisťovanie tohto stavu je teda veľmi cenné. Aktuál-
nemu pokroku v týchto oblastiach sme sa venovali v článku 
„Automatické rozpoznávanie pocitov a nálad ide do akcie“, 
pričom pokrok, ktorého budeme svedkami v nasledujúcich 
rokoch umožní napríklad vytvárať dynamické reklamy. Tie 
budú reagovať na zmenu nálady konkrétneho používateľa 
v reálnom čase, čo povedie k efektívnejšiemu ovplyvňo-
vaniu. Takto si to predstavuje napríklad Amazon, ktorý si 
patentoval spôsob, ktorým jeho inteligentný reproduktor 
Echo rozpozná „fyzickú či emočnú abnormalitu“ používateľa 
a pokúsi sa mu predať konkrétne lieky. 

Možnosti sú pritom v tejto súvislosti značne väčšie. 
Reklamné mechanizmy blízkej budúcnosti budú môcť čoraz 
lepšie reagovať na momenty eufórie, emočnej labilnosti či 
zraniteľnosti. Agresívny reklamný mechanizmus bude môcť 
vyčkávať napríklad na smrť vašich blízkych, rozchod s dl-
hodobým partnerom či pracovný neúspech, pričom väčšina 
používateľov ani nebude vedieť, že tieto dáta vôbec niekedy 
zdieľala (budú len odvodené). V tejto súvislosti pravdaže 
nejde o to, že by sa napr. po smrti vašich blízkych rýchlo 
objavila reklama na pohrebné služby, ale skôr o objavenie 
celkom nesúvisiacej reklamy, ktorá bude len parazitovať na 
vašom stave, zlomenosti a smútku. 

Erózia autentickej informácie
V nasledujúcich dvoch dekádach si inter-
netoví používatelia a svet bude musieť 
začať zvykať takisto na éru, v ktorej bude 
môcť ktokoľvek generovať vierohodné 
videozáznamy rozhovorov, priznaní či video 
dôkazov o trestných činoch politikov, celeb-
rít, či skrátka akýchkoľvek obyčajných ľudí, 
ktoré sa nikdy nestali.

K tomuto posunu dnes prispieva akcele-
rovaný vývoj v systémoch umelej inteli-
gencie, konkrétne v neurónových sieťach, 
ktoré umožňujú obrovské prielomy v oblasti 
generovania mimického pohybu na základe 
naučených dát z reálnych videozáznamov. 
Súčasným výsledkom a vývoju sme sa pod-
robne venovali v samostatnom článku „Svet 
bez video a audio dôkazu je za dverami“ 
(TOUCHIT 5/2018). Dôsledkom tohto vývoja 

bude v nasledujúcich dekádach to, že prakticky ktokoľvek 
bude môcť napísaný text nechať prečítať plne vierohodným 
hlasom konkrétnej osoby, ktorý syntetizuje vytrénovaná ne-
urónová sieť len z niekoľkých minút tréningového záznamu.

Tento zvukový prejav následne bude môcť byť namapova-
ný na video danej osoby, ktoré neurónová sieť plynulo upraví 
tak, aby video mimicky odpovedalo generovanému zvuku. 
Samotná mimika pritom nebude robotická, ale bude patriť 
ozajstnému vlastníkovi a neurónová sieť sa ju z videozázna-
mu naučí. Inak povedané, nielenže videozáznam danej 
osoby bude hovoriť čokoľvek, čo chceme, ale daná osoba pri 
vyslovení jednotlivých slov bude vyzerať presne tak, ako by 
vyzerala, keby dané vety naozaj hovorila. Precíznosť a viero-
hodnosť týchto systémov sa bude už len zlepšovať, pričom 
produkcia výstupov bude možná po čoraz rýchlejšom tré-
ningu a na čoraz menšom objeme tréningových dát. 

Postupom času budú tieto mechanizmy dostupné čoraz 
väčšiemu množstvu používateľov. 
To nás po roku 2030 zrejme posunie 
do éry bez video a audio dôkazu. 
Nielenže nebude možné veriť tomu, 
že konkrétne usvedčujúce video je 
naozaj realita, ktorá sa udiala. Pôjde 
takisto aj opačný efekt, kedy sa 
reálne video označí v rámci obrany 
za podvrh, pretože nebude možné 
vylúčiť to, že ním naozaj je. Výsled-
kom bude, že mnoho ľudí bude pre-
svedčených o falošnej realite, ktorá 
sa nikdy nestala, zatiaľ čo podobné 
množstvo ľudí bude skalopevne 
presvedčených o neplatnosti reality, 
ktorá sa naozaj stala, pretože jej 
z dôvodu možného podvrhu neuveria.

Neúnavný softvérový šikanátor
Súvisiaci negatívny efekt nastane v dohľadnej budúcnosti 
takisto v súvislosti so schopnosťami digitálnych asistentov, 
ktorí už dnes umožňujú automaticky vykonávať pomerne 
základné typy úloh, napríklad v súvislosti s plánovaním. 
Súčasným cieľom vývoja týchto systémov je, aby používa-
teľ skrátka len povedal, čo potrebuje a systém to za neho 
vykonal. Je pri tom jedno či ide o zaznamenanie schôdzky 

„Len na jednu vec 
sa dá spoľahnúť. 
Automatický 
systém sa 
nikdy neunaví. 
Nikdy sa 
nezľutuje. Nikdy 
nezabudne 
vyvíjať ďalší 
a ďalší tlak“
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v kalendári, kúpenie lístkov na koncert či zarezervovanie 
hotela na konkrétny dátum, zlepšovanie týchto systémov vi-
díme neustále (zatiaľ hlavne v anglickom a čínskom jazyku). 
Ako vhodný úvod do aktuálneho stavu týchto technológií je 
možné uviesť minuloročnú demonštráciu Googlu, pri ktorej 
digitálny asistent bez problémov zvládol telefonicky objed-
nať služby kaderníčky, bez toho aby osoba na druhej strane 
vôbec zistila, že sa nerozpráva s človekom. Nejde pravdaže 
o platné prekonanie Turingovho testu. Ide ale o zvládnutie 
konkrétnych úzko zameraných úloh, pričom s pokrokom 
v technológiách je prakticky nevyhnutné, že skôr či neskôr 
budú systémy tohto typu dostupné v rôznych podobách 
komukoľvek. 

Ako paralelu si môžeme vziať napríklad dnešné systémy 
na syntézu reči. Špičkové systémy, schopné pri správnom 
tréningu pokročilých neurónových sietí produkovať hlas 
prakticky na nerozpoznanie od človeka, majú dnes k dis-
pozícii len špičkové technologické fi rmy, ktoré ich plánujú 
postupne integrovať do svojich produktov. Prakticky ale 
každý používateľ má dnes k dispozícii nejaký technologicky 
výrazne horší syntetizátor (napr. prostredníctvom veľkého 
množstva webových služieb či softvéru), pomocou ktorého 
môže nechať „roboticky“ čítať nejaký text. 

V horizonte rokov 2030 až 2040 môžeme očakávať, že 
systémy digitálnych asistentov, ktoré sú dnes špičkou, budú 
už bežný štandard nad ktorým sa nikto nepozastaví. Budú 
teda k dispozícii aj v podobe rôznych webových služieb 
a takisto softvéru, ktorý bude môcť použiť ktokoľvek a prak-
ticky na čokoľvek. Tak ako dnes existuje trh, ktorý poskytuje 
možnosť kúpenia botnetov, falošných lajkov, komentárov 
či recenzií, tak bude v dohľadnej dobe existovať trh na po-
skytovanie služieb digitálnych asistentov, bez akýchkoľvek 
etických obmedzení. Tie pravdaže nikdy nebudú na vrcho-
lovej technologickej úrovni. Špičkové technologické fi rmy 
budú mať v tej dobe už oveľa lepších digitálnych asistentov 
a nepochybne budú ich nekalému použitiu zamedzovať. 
Lenže to je irelevantné. Z dôvodu technologického pokroku 
je prakticky nevyhnutné, že tie „horšie“ voľne dostupné sys-
témy budú na rovnakej alebo lepšej úrovni, ako sú dnešné 
špičkové systémy tohto typu. A už to stačí.

Uvedomte si, čo prítomnosť podobných technológií 
v rukách kohokoľvek môže znamenať. Vezmime si napríklad 
nejakého trolla alebo pomäteného internetového aktivistu, 
ktorý takýto systém vezme a zacieli ho na niekoho, koho 
nebude mať rád z dôvodu jeho politických, ideologických 
alebo iných rozdielov. Dnes takýchto ľudí bežne vidíme 
v akcii v štýle, že svoju obeť na internete prenasledujú kde 
sa dá a šikanujú ju. Či už ide o nenávistné komentáre, kritiku 
na všetko čo povie a neustále zosmiešňovanie, tieto útoky 
môžu mať extrémne negatívne dôsledky. Je to obzvlášť 
nepríjemné, najmä ak takíto ľudia dokážu so sebou ťahať 
nejaký nazlostený dav ako pri čarodejníckom procese, ktorý 
napadne nejakú osobu a dožaduje sa, aby za nejaký výrok 
(pokojne aj 10 rokov starý), kus oblečenia alebo nejakú inú 
triviálnosť bol okamžite vyhodený z práce, ponížený a jeho 
celý život zničený, pretože niekto, kto ho nikdy osobne 
nevidel a ani nestretol, sa doma na gauči cítil urazený. Veľmi 
hlasná, ale pritom miniatúrna časť celkového publika do-
káže byť v týchto procesoch často veľmi úspešná, pretože 
fi rmy alebo inštitúcie radšej negatívny požiar rýchlo uhasia 
najjednoduchším možným spôsobom (vyhovením).

Predstavte si teraz budúcnosť, pri ktorej internetový troll, 

šikanátor, alebo vyznávač „čarodejníckych procesov“ vezme 
inteligentného asistenta bez akýchkoľvek technických 
a etických zábran a zacieli ho na konkrétnu osobu, ktorú 
nemá v láske. Asistent následne začne svoju obeť obťažovať 
a prenasledovať na celom internete. Bude útočiť nielen na 
cieľovú osobu, ale aj jej zamestnávateľov, priateľov, rodinu 
či kohokoľvek relevantného. Všetko len za účelom čo najviac 
jej uškodiť. Bude písať negatívne komentáre, hodnotenia, 
telefonovať a vyhrážať sa reálnym ľudským hlasom. Podávať 
sťažnosti, falošné obvinenia, rušiť schôdzky, ohovárať 
a skrátka život znepríjemňovať ako je to len možné. Všetko 
až do momentu, keď sa cieľ psychicky zrúti, príde o prácu, 
svojich priateľov či svoju dobrú povesť. Len na jednu vec sa 
dá spoľahnúť. Automatický systém sa nikdy neunaví. Nikdy 
sa nezľutuje. Nikdy nezabudne vyvíjať ďalší a ďalší tlak. Bude 
pokračovať aj vtedy, keď už pomätenec ktorý ho aktivoval 
dávno zabudol, prečo to vlastne urobil a už sa bude venovať 
celkom iným záležitostiam. Neetický inteligentný asistent tu 
pripomína akéhosi čudesného terminátora, ktorý nevyvoláva 
fyzický nátlak, ale psychologický, ktorý pritom má prakticky 
rovnako ničivé dôsledky. Dnes je ešte nejasné, ako a ako 
úspešne budeme na túto vzniknutú situáciu reagovať.

Ako je z týchto príkladov vidieť, mnohé dnes vyvíjané 
technológie, na ktoré sa pozeráme s nadšením či bez 
obáv, budú mať v nadchádzajúcich dekádach nepríjemné 
dôsledky. Či už ide o éru bez audio a video dôkazu, zneuží-
vanie citového rozpoloženia používateľa, alebo používanie 
pokročilých systémov umelej inteligencie na šikanu či 
lynč, tieto zmeny v nasledujúcich dvoch dekádach skrátka 
nastanú z prirodzeného pokroku už existujúcich technológií 
a budeme ich musieť nejakým spôsobom riešiť. V súvislosti 
s Lamarckovským dátovým génom či masívnou datafi káciou 
používateľov bude záležať na tom, ako sa my ako spoloč-
nosť k tejto problematike postavíme a čo budeme akcepto-
vať. Vhodnejšia pritom bude opatrnosť, istota a striedmosť, 
než prístup „hurá torpédo“, v naivnej istote že všetko určite 
dobre dopadne a môžeme sa do experimentov na celej 
civilizácii pustiť hlava-nehlava. Vypusteného džina totiž už 
späť do lampy budeme dostávať len ťažko.
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Ako sa starať 
o techniku 
v lete a počas 
dovolenky
Letné mesiace predstavujú zvláštne obdobie, ktoré 
vyžaduje zvýšenú starostlivosť o techniku. Nebojte 
sa, nejde o nič prehnané, avšak je vhodné si pripo-
menúť zopár tipov, na ktoré by ste mali myslieť.

to bez ohľadu na to, či 
si beriete svoj smartfón 
alebo fotoaparát na 

dovolenku k moru alebo nie. Naj-
väčším nepriateľom pre techniku 
počas leta sú teplo, voda a piesok.

Teplo

Techniku nevystavujte dlhodobo 
priamemu slnku 
Podobne ako pre ľudí, ani pre 
techniku nie je zdravé nechávať 
ju na priamom slnku dlhú dobu. 
Problémom je najmä vysoká 
teplota. Dlhodobé vystavovanie 
telefónu vysokej teplote môže 
teoreticky aj prakticky spôsobiť 
poškodenie zariadenia. 

Najcitlivejším komponentom 
v tomto smere je batéria, ktorá 
je obzvlášť háklivá na vysoké 
teploty. Netvrdíme, že vám telefón 
vybuchne, keď ho necháte dve 
hodiny na priamom slnku. Teore-
ticky sa to môže stať, avšak vyššia 
pravdepodobnosť je, že sa batéria 
počas tejto doby rýchlejšie opot-
rebuje a mierne sa jej zhorší stav. 
Faktom je, že batéria sa pomaličky 
opotrebováva pri každom nabíjaní 
a určite nechcete tento proces 
zbytočne urýchľovať. 

V prípade starších smartfónov 
občasne dochádzalo aj k poško-
deniu dotykového displeja, takže 
aj v tomto smere je lepšie schovať 

Voda a piesok 

Nie je voda ako voda
Je potrebné zdôrazniť, že slaná 
morská voda predstavuje pre 
techniku väčšie potenciálne 
nebezpečenstvo ako sladká voda. 
Dôvod je ten, že soľ je pomerne 
agresívna a nielen elektronickým 
súčiastkam dokáže narobiť väčšie 
škody ako sladká voda. Slaná mor-
ská voda je v podstate kyselina. 
Ochrana pred vodou patrí medzi 
najdôležitejšie pravidlá správnej 
starostlivosti o techniku, a to 
nielen počas leta. 

Použite ochranný obal
Či už máte smartfón, fotoaparát 
alebo tablet, je vhodné mať naň 
ochranný obal, ktorý bol navrh-
nutý na ochranu voči vode. Tieto 
obaly môžeme rozdeliť do dvoch 
kategórií. Prvá skupina obalov je 
určená na základnú ochranu a nie 
je príliš drahá. Ich koncept spočíva 
v tom, aby ste nemali zariadenie 
na pláži len tak položené, pretože 
sa môže náhodne dostať do styku 
s vodou. Takýto obal tiež ochráni 
techniku aj pred pieskom.

telefón do tašky a tú položiť pod 
slnečník alebo niekam do tieňa.  

Techniku nenechávajte v aute
Techniku nenechávajte v aute. Tým 
hlavným dôvodom je fakt, že auto 
vám môžu kedykoľvek vykradnúť 
a zlodej následne môže odísť 
s vašimi zariadeniami. Druhým 
dôvodom je opäť zvýšená teplota 
v odstavenom aute. Treba si dať 
pozor najmä na to, aby ste telefón 
nenechávali na tmavej palubnej 
doske alebo na inej ploche, na kto-
rú priamo svieti rozpálené slnko.

Telefón nenabíjajte na parapete 
okna 
Rovnako telefón nenechávajte 
doma na parapete okna, kde naň 
môže priamo svietiť slnko. A určite 
tam telefón nepokladajte, keď ho 
nabíjate. V takomto prípade sa 
teplota batérie a aj celého telefó-
nu prirodzene zvýši kvôli procesu 
nabíjania. Ďalšie teplo, ktorého 
zdrojom je priame slnečné svetlo, 
vášmu telefónu určite neprospeje.

TOTO JE PRAKTICKÉ 
PRÍSLUŠENSTVO 
PRI CESTÁCH DO 
ZAHRANIČIA, AK SI 
PLÁNUJETE KÚPIŤ 
SIM KARTU LOKÁL-
NEHO OPERÁTORA

Druhú skupinu tvoria špeciali-
zované obaly, ktoré sú navrhnuté, 
aby ste sa s nimi mohli ponárať 
alebo ich používať pod vodou. 
Takéto príslušenstvo je výrazne 
drahšie, keďže musí ochrániť 
zariadenie počas aktívneho použí-
vania pod vodou. 

Ochranný obal do vody použite 
aj v prípade smartfónu s IP 
odolnosťou
Trendom posledných rokov je 
odolnosť voči vode a prachu, ktorú 
výrobcovia smartfónov zakompo-
novávajú do svojich zariadení. Táto 
odolnosť má v prvom rade ochrá-
niť telefón pred obliatím, dažďom 
alebo neželaným spadnutím do 
vody. Je pravda, že v optimál-
nych podmienkach by mala táto 
odolnosť zvládnuť aj používanie 
v sladkej vode, avšak opätovné 
používanie telefónu vo vode môže 
oslabiť jeho odolnosť voči vode.

Ako už bolo spomenuté, slaná 
voda je ešte agresívnejšia a aj 
z toho dôvodu odporúčame, aby 
ste si zakúpili špeciálny ochranný 

TOTO JE PRAKTICKÉ 
PRÍSLUŠENSTVO 
PRI CESTÁCH DO 
ZAHRANIČIA, AK SI 
PLÁNUJETE KÚPIŤ 
SIM KARTU LOKÁL-
NEHO OPERÁTORA
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obal, ktorý je určený na používanie 
pod vodou. Je to bezpečnejšie 
riešenie, a to najmä z hľadiska 
opakovaného fotenia či záznamu 
videa pod morskou hladinou.

Techniku, s ktorou môžete 
plávať, opláchnite čistou vodou
Niektoré smartfóny ponúkajú 
odolnosť voči vode s certifi káciou 
IP, nositeľné zariadenia, ako sú 
inteligentné hodinky či fi tness 
náramky, majú uvádzanú odolnosť 
z hľadiska atmosférického tlaku, 
ktorému odolajú. Tejto odolnosti 
sme sa podrobne venovali v jú-
novom vydaní magazínu TOUCHIT 
vo veľkej téme o inteligentných 
hodinkách a fi tness náramkoch.
Väčšina nositeľných zariadení 
dnes ponúka odolnosť na úrovni 
5 ATM. V popisoch sa môžete 
stretnúť s informáciou, že je to 
odolnosť do hĺbky 50 metrov. Platí 
to však iba v laboratórnych pod-
mienkach a v praxi odolnosť na 
úrovni 5 ATM znamená, že môžete 
s hodinkami či náramkom plávať 
v plytkej vode. 

Praktické príslušenstvo 
nielen na dovolenky  

Vodotesný obal pre mobil a fo-
toaparát
V článku sme párkrát spomenuli 
vodotesný ochranný obal, ktorý 
je určený na základnú ochranu 
voči vode. Takýto obal sa predáva 
za cenu od 10 eur a nájdete ho 
v rôznych rozmeroch. V prípa-
de takéhoto obalu nie je nutné 
vyberať puzdro, ktoré je špecifi cky 
navrhnuté pre váš smartfón – 
pravdepodobne ho ani nenájdete.

V obchode NAY a v iných nájdete 
viacero vodotesných obalov. Mno-
hé z nich sú v predaji už niekoľko 
rokov, takže treba si dať pozor 
najmä na rozmery. Odporúčame si 
ho pred kúpou vyskúšať, či bude 
vyhovovať pre váš smartfón. Tento 
typ obalov nie je určený na aktívne 
používanie telefónu pod vodou, ale 
ako záchranná ochrana.

V obchodoch nájdete vodoodolné 
puzdro aj pre fotoaparáty, a to pre 
kompakty a tiež aj pre zrkadlovky.

Obal, ktorý je určený na potápanie
Ak sa chcete s telefónom potápať 
a fotiť pod morskou hladinou, 
budete potrebovať špecializovaný 
ochranný obal. V takomto prípade 
treba hľadať obal, ktorý je určený 
konkrétne pre váš smartfón. 
Huawei ponúka svoje vlastné vo-
dotesné obaly pre vybrané vlajkové 
lode, príkladom je Huawei P30 Pro 
Waterproof Snorkeling Case.

V prípade iPhonu a telefónov 
Samsung nájdete niekoľko obalov 
od výrobcov tretích strán. Je však 
pravdepodobné, že takýto typ 
obalov si budete musieť objednať 
zo zahraničia alebo ich hľadať 
v špecializovaných obchodoch.

Mobilný Wi-Fi router
Toto zariadenie vám nepomôže 
starať sa o techniku, avšak ide 
o praktické príslušenstvo, ktoré 
využijete najčastejšie na cestách. 
Jeho typické použitie je napr. na 
dovolenke v zahraničí, kde si kúpite 
SIM kartu lokálneho operátora 
s veľkým objemom predplatených 
dát. SIM kartu by ste mohli použí-
vať vo vašom smartfóne, avšak ak 
chcete dáta zdieľať s priateľmi ale-
bo rodinou, praktickejšie riešenie je 
použitie mobilného Wi-Fi routera. 
Príkladom je zariadenie TP-Link 
M7300 s cenou na úrovni 70 eur.

Stabilizátor pre smartfóny
Mnohí ľudia dnes chodia na dovo-
lenky iba so smartfónmi, ktoré vy-
užívajú na fotenie a záznam videa. 
Faktom je, že ak si nepotrpíte na 
zrkadlovku, tak dnešné smartfóny 
na úrovni strednej triedy už doká-
žu adekvátne nahradiť kompaktný 
fotoaparát. A vlajkové lode sú ešte 
o úroveň vyššie.

Smartfóny ponúkajú základnú 
stabilizáciu obrazu, avšak tá ne-
bude kreatívnejším používateľom 
postačovať. Preto odporúčame 
kúpu externého stabilizátora. Po-
nuka na trhu je variabilná a bohatá, 
z lacnejších modelov do 100 eur 
odporúčame Zhiyun Smooth 4. Ten 
bežne za túto cenu kúpite aj na 
Slovensku a jeho kvalita je vzhľa-
dom na cenu na výbornej úrovni.

Náročnejší používatelia prav-
depodobne siahnu po kombinácii 
stabilizátor + akčná kamera, avšak 
aj s riešením Zhiyun Smooth 4 + 
smartfón sa dá výborne zabaviť 
a vytvoriť vizuálne atraktívne video.

TAKÝTO VODOTESNÝ OBAL JE URČENÝ PRE RÔZNE SMART-
FÓNY, KTORÉ SPĹŇAJÚ UDANÉ ROZMERY. NIE JE VHODNÝ NA 
AKTÍVNE POUŽÍVANIE TELEFÓNU POD VODOU 

Výrobcovia v tomto prípade 
zvyčajne nerozlišujú medzi slanou 
a sladkou vodou. Pokiaľ však bu-
dete s hodinkami alebo náramkom 
plávať vo vode, odporúčame, aby 
ste si zariadenie následne opláchli 
čistou vodou a utreli ho handrič-
kou. 

Pozor na zvýšenú vlhkosť
Voda predstavuje riziko aj v prí-
pade, že telefón či fotoaparát 
nepríde do priameho kontak-
tu s tečúcou vodou. Nám sa 
napríklad na dovolenke na Bali 
stalo, že sme navštívili vodopády. 
Telefón sme mali v bunde a hoci 
ani bunda a ani telefón neprišli do 
priameho kontaktu s vodou, kvôli 
výrazne zvýšenej vlhkosti navlhli. 
Telefón následne prestal fungovať 
a v takomto stave zotrval 2 dni. 
Pokiaľ teda budete cestovať na 
výlet na miesta, kde je výrazne 
vyššia vlhkosť, odporúčame použiť 
obal alebo puzdro s odolnosťou 
voči vode. V prípade zariadení 
s odolnosťou IP 68 by malo byť 
všetko v poriadku.

STABILIZÁTOR PRE SMART-
FÓNY JE VSTUPNOU 
BRÁNOU, ABY STE ZAČALI 
ROBIŤ KVALITNEJŠIE 
VIDEÁ SO SMARTFÓNOM. SO 
STABILIZÁTOROM SA VŠAK 
NAJSKÔR MUSÍTE NAUČIŤ 
SPRÁVNE ZAOBCHÁDZAŤ

„Voda je najväčší 
nepriateľ 
techniky, na pláž 
sa vybavte aspoň 
základným 
vodotesným 
obalom“

všetko v poriadku.

techniky, na pláž 
AK CHCETE POD 

VODOU FOTIŤ, 
TREBA SI ZAKÚPIŤ 

ŠPECIALIZOVANÝ 
OCHRANNÝ OBAL
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Cestovať letecky vás na dlhé vzdialenosti vyjde lacnejšie 
ako napríklad cesta vlakom alebo autobusom. Cenová 
politika leteckých spoločností je niekedy na pováženie. 
Rozprávame o uhlíkovej stope a napriek tomu sa 
spoločnostiam oplatí predať miesto za 20 eur. O niekoľko 
rokov prídu správy o tom, že jej hrozí krach alebo v lepšom 
prípade si ju zoberie do aliancie iná spoločnosť. V každom 
prípade toto je článok o tom, ako z tejto situácie vyťažiť čo 
najviac a nájsť lacné letenky a ubytovanie. Vďaka našim 
tipom sa dostanete za cenu cesty na východ Slovenska 
minimálne do Berlína a ešte sa dobre najete.

Letenky
Kde začať a ako vlastne letenky hľadať? Na 
výber sú prakticky dva hlavné spôsoby. Využiť 
môžete webové stránky leteckých spoloč-
ností alebo portály na hľadanie a kupovanie 
leteniek. Oba spôsoby majú svoje pre a proti. 
Pri portáloch síce platíte aj províziu, faktom ale 
je, že prehľadávajú ponuky viacerých leteckých 
spoločností. Weby aerolínií môžu poskytnúť 
lacnejšie letenky, ale len pre svoju spoločnosť. 
Odporúčame kombinovať oba spôsoby. Nedá sa 
jednoznačne povedať, kde nakúpite lacnejšie. 
Treba vyskúšať oba spôsoby.

Keď si rezervujete letenku u leteckej spo-
ločnosti, v prípade problémov komunikujete 
priamo s ňou. Keď je to u sprostredkovateľa, 
je pre vás primárnym bodom on. Nemusí to 
byť problém a mnohí si zakladajú na pozitív-

nom hodnotení. Je na vás, ako sa rozhodnete 
pri kúpe letenky. Nezabudnite si zistiť, ako sa 
z letiska dostanete do mesta. Vždy si môžete 
zobrať taxík, ale cesta z londýnskeho letiska 
Heathrow do niektorej lokality v centre vás 
bude stáť minimálne 50 eur.

Hľadanie leteniek nízkonákladových letov 
môžete vyskúšať na www.kiwi.com. Dobrodru-
hovia a digitálni nomádi majú na tomto portáli 
možnosť vybrať režim Nomad, ktorý vyhľadá do 
destinácie najlacnejšiu cestu. Možno nebude 
najpohodlnejšia, určite nebude najrýchlej-
šia, ale ušetríte najviac peňazí. A pre tých, čo 
vyznávajú voľný štýl a pracovať môžu aj na 
cestách to bude dobrá kombinácia oddychu, 
spoznávania nových krajín a práce.

Nemusíte sa obmedzovať na jednu krajinu. 

ZOBRAZENIE HOTELA CEZ BOOKING.COM AIRBNB.COM A JEHO ÚVODNÁ STRÁNKA

KIWI.COM NA 
HĽADANIE NÍZ-
KONÁKLADOVÝCH 
LETOV

TIPY NA 
DOVOLENKU HNEĎ 
NA ÚVODNEJ 
STRÁNKE KAYAK

VYSKÚŠAJTE AJ PORTÁL MOMONDO. VO 
FILTRI SI DEFINUJETE VLASTNÉ PRAVIDLÁ 

Téma

Hľadáme
lacné letenky
a ubytovanie

Tipy na 
cestovanie

Finálne si skúste kúpiť letenku na webe 
leteckej spoločnosti, bude zrejme 
najlacnejšia.

Pozor na check-in na letisku, môže sa 
poriadne predražiť.

Batoh je lepší ako kufor. Pri náhodných 
kontrolách pred vami sa tvárte, že ho 
unesiete ľahko aj na jednom ramene, 
hoci to bude ďaleko od pravdy. Takmer 
na 100 % vám nebudú kontrolovať 
rozmer a hmotnosť.

Prázdna fľaša na vodu sa zíde, za 
bezpečnostnou kontrolou si ju môžete 
zadarmo naplniť.

Pozor, lacné letenky sa nedajú zadarmo 
alebo vôbec prebookovať.

Referencie a hodnotenie ubytovania 
čítajte s porozumením. To, čo kritizuje iný, 
nemusí byť podstatné pre vás.

1

2

3

4

5

6

Dovolenka
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PREHĽAD

so sebou veľa batožiny, toto bude asi hlavným 
motivátorom pre biznis triedu. Cena biznisovej 
letenky Saver je 352,62 €.

Zabudnite na občerstvenie
Tí, čo cestujete častejšie, ste si určite všimli 
niekoľko zmien. A týkajú sa nielen batožiny a jej 
veľkosti, ale najmä celkového komfortu a ob-
čerstvenia. Popravde, rozdiely medzi nízkoná-
kladovkami a bežnými leteckými spoločnosťami 
dnes už nie sú také veľké. V rámci ceny letenky 
dostanete maximálne vodu a doplnkový nápoj 
ako kávu alebo džús. Spravidla už ani to nie, 
o nejakej skutočnej strave sa hovoriť príliš nedá.

Názory na občerstvenie sa líšia. Je fajn 
dostať kávu a doplnkový pohárik s nápojom. Je 
to dobré osvieženie a celkovo je to určite príno-
som. Či už potrebujete zapiť tabletku alebo si 
len mierne zapiť stres z behu na vašu odletovú 
bránu. Nízkonákladové letecké spoločnosti 
majú v ponuke nápoje aj jedlo, ale musíte si ho 
kúpiť. Zadarmo nedostanete ani pohár čistej 
vody, ak to nevyhnutnosť situácie nevyžaduje.

Čo sa týka občerstvenia, padne vhod, ale 
nespasí vás. Na krátkych letoch do dvoch hodín 
podľa nás jedlo nie je priorita. Poteší, ale dá 
sa prežiť bez toho, aby letušky svojimi vozíkmi 
zablokovali uličku a zároveň jedinú cestu 
na WC. A z tej malej žemličky alebo slaných 
krekrov akurát vyhladnete. Aj tu je vhodné mať 
so sebou niečo na zjedenie. S pevnou stravou, 
ako sú napríklad rôzne fi t tyčinky, dokážete 
prejsť cez kontrolu. Keď nie, dá sa niečo kúpiť 
v obchode na letisku.

Kvôli týmto situáciám odporúčame nosiť so 
sebou prázdnu fľašu na pitie. Letiskovou kon-
trolou s ňou prejdete, ak bude prázdna. Neskôr 
si ju môžete na WC naplniť alebo ju naplníte 
na miestach určených práve na doplnenie 
vody alebo jej napitie. Na letiskách ich nájdete, 
otázkou je, či si ich všimnete a budú v blízkosti 
vašej brány. Prinajhoršom si kúpite 0,5 litra 
minerálky za 3,50 €. Uvidíme, kedy tento biznis 
s čistou vodou skončí. Európska komisia chce 
letiskám klepnúť po prstoch, no zatiaľ nie sú 
bližšie správy o tom, kedy a či nakoniec bude 
nejaká regulácia súkromných subjektov ohľa-
dom cien vody na letiskách.

Služby navyše
To, čo môžete kúpiť k letenke, závisí nielen 
od leteckej spoločnosti, ale viac od jej typu. 
Nízkonákladovka má síce dramaticky lacnejšiu 
letenku, ale aj to, čo v nej dostanete. Pointa 
je totiž dostať vás čo najrýchlejšie do lietadla 
a neplatiť zbytočný servis letisku.

Zmenšili sa rozmery batožiny a najmä počet 
kusov batožiny, ktorú si môžete zobrať so sebou 
sa znížil spravidla na jeden kus. Pozor aj na 
rozmer. Je to opatrenie najmä kvôli tomu, aby sa 
vošla do úložného priestoru nad hlavou. No a tiež, 
aby ste sa čo najrýchlejšie nakladali do lietadla.

miesto. Máte totiž pod palcom celý svet a rých-
ly náhľad cien.

Podobne je zameraný aj server www.
momondo.com alebo www.skyscanner.com. 
Treba pozrieť všetky alternatívy a skontrolovať 
si, aké sú ceny a aká je dostupnosť napríklad aj 
akciových leteniek cez nich. Služby ale fungujú 
ako agregátory a na jednom mieste hľadajú 
ceny leteniek z rôznych portálov a samozrejme 
spoločností. V prípade, že vyslovene nechcete 
letieť niektorou zo spoločností, vo výsledkoch 
vyhľadávania sa dá potom odstrániť vo fi ltri. 
Filter slúži na zadanie špecifi ckých požiada-
viek, napríklad ak hľadáte spoločnosť patriacu 
pod váš vernostný program alebo typ lietadla či 
konkrétne letiská.

Trieda
V závislosti od leteckej spoločnosti a letu 
máte na výber z viacerých tried. Otázkou je, 
či získate dramaticky vyššiu kvalitu služieb 
oproti základnej triede Economy. Stretnúť sa 
môžete s takýmto označením tried Economy, 
Economy Plus, Economy Premium, Business, 
1. Class. Aby toho nebolo málo tak sú tu ďalšie 
pojmy – Economy Light, Classic a Flex. To 
v prípade Austrian Airlines. Odlišnosti sú najmä 
v možnosti vybrať si preferované miesto na 
sedenie alebo možnosti prebookovania letenky. 
Najdrahšia trieda Economy Flex umožňuje pre-
bookovanie na skorší let v danom dni, ak bude 
voľné miesto. Je to ale služba, ktorú musíte 
uplatniť priamo na letisku.

Pre ilustráciu, letenka Economy Light má len 
príručnú batožinu a pri našom vyhľadávaní stála 
57,12 €. Verzia Economy Classic má možnosť 
ďalšej batožiny, a to do 23 kg, ktorú odovzdáte 
na checkine do podpalubia. Jej cena je 77,12 €. 
Ide o ilustračný let Moskva (Domodedovo) – Vie-
deň v poobedňajších hodinách. Takéto ceny sme 
získali na dátum o dva mesiace neskôr oproti 
dátumu počas tvorby tohto článku.

Je to trojhodinový let a máte tu dve biznis 
triedy – Business Saver a Flex. Tu si do lie-
tadla zoberiete dve 8 kg batožiny namiesto 
jednej a dve 32 kg batožiny do podpalubia. 
No a rozdiel je aj v miestach, ktoré sú väčšie 
a máte viac pohodlia na nohy a v trojsedačke 
uprostred nikto nebude sedieť. Ak máte príruč-
nú batožinu, voľba je podľa nás jasná a Eco-
nomy vyhráva. Keď ste viazaní na potrebu brať 

NA PORTÁLI KAYAK VYBERÁTE AJ PODĽA 
MAPY. JE TO RÝCHLE A NAJMÄ MÁTE CENY 
VIDITEĽNÉ NA PRVÝ POHĽAD

Na portáloch s ubytovaním nájdete 
akciové ceny. Také, ktoré ani sám hotel 
na svojom webe nekomunikuje.

Pri rezervácii ubytovania si všimnite, aké 
sú storno poplatky. Ak cestujete vo voľ-
nejšom režime a ešte neviete, v ktorom 
z rezervovaných ubytovaní budete bývať, 
hľadajte aj podľa storno poplatku. Čas, 
pokým je rezerváciu možné zrušiť bez 
poplatku môže byť 24 hodín, ale aj 3 dni 
vopred.

Pozor na fotografi e z ubytovania. Sú pra-
vé, o tomto by sme veľmi nepochybovali. 
Ale v galérii je veľakrát pomiešaných viac 
typov izieb. Týka sa Booking.com

V prípade Airbnb si zistite zásady sluš-
ného bývania. Hostitelia totiž budú hod-
notiť aj vás a v budúcnosti na tom bude 
záležať, aké ponuky dostanete a možno 
vás pre zanechaný neporiadok po vašom 
odchode odmietnu iní ubytovať.

7

8

9
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VYHĽADANIE LETU CEZ AUSTRIAN 
Z MOSKVY DO VIEDNE

MICHAL REITER

Súčasťou procesu je pridanie miest, ktoré 
chcete počas celej cesty navštíviť. Pri každom 
defi nujete, ako dlho v ňom chcete zotrvať.

Výborný server na hľadanie leteniek je Kayak. 
Neviete, kam chcete ísť, ale rozmýšľate, ako si 
naplánujete predĺžené víkendy? Stačí si vybrať 
z niekoľkých tipov nižšie na stránke. Tie vás 
presunú na vyhľadanie leteckého spojenia do 
vami vybranej lokality.

Explore je vynikajúci režim, kde vidíte na 
mape destinácie a v ich bublinke ceny. Nemusí-
te sa teda rozhodovať podľa vašich preferencií. 
Nakoniec vás môže vietor odviať na úplne iné 
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Téma

Subjektívne toto opatrenie hodnotíme pozi-
tívne. Niektorí majú tendenciu brať príliš veľa 
kusov batožiny. To je aj dôvod, prečo sú ochotní 
stáť aj 20 minút v rade na boarding. Nie je to 
o tom, že by lietadlo odletelo bez nich alebo im 
niekto obsadil sedačku. Je to práve o tom, aby 
si stihli „uchmatnúť“ voľný priestor nad hlavou 
na ich veľkú batožinu. Pri lacných letenkách 
týchto spoločností sa predpokladá, že príručná 
batožina je všetko, čo so sebou budete mať. Za 
všetko navyše platíte.

Do lietadla vás pustia aj s taškou z letiskového 
obchodu. Nemusíte sa obávať nakupovania na 
letisku. Batožina navyše vás vyjde zhruba 10 €, 
ak sa rozhodnete už doma a započítate ju už 
pri checkingu on-line. Pri checkingu na letisku 
zaplatíte dvojnásobok. Pozor na to, aby vaša 
batožina splnila maximálny rozmer. Pri kontrole 
na odletovej bráne vám ju pri podozrení z pre-
siahnutia rozmerov skontrolujú a budete platiť 
aj 4-násobok bežnej on-line ceny za batožinu.

Najistejšie je mať ruksak, ktorému viete 
upraviť nejaké rozmery tým, že ho stlačíte. 
Ak to nie je možné, pokojne si z neho vyberte 
napríklad bundu a oblečte ju na seba.

Pozor na to, že on-line checking je nutnos-
ťou pri nízkonákladových letoch. Akonáhle ho 
budete robiť na letisku, môže vás to vás stáť 
desiatky eur. A po novom pozor na to, že k to-
muto systému sa pridávajú aj niektoré bežné 
letecké spoločnosti.

Prioritný nástup
Tým sa dostávame k prioritnému boardingu. 
Ten si môžete dokúpiť pri bežnej letenke aj 
nízkonákladovke. Spravidla pri tom druhom. 
Možnosť Priority sa pri bežných leteckých 
spoločnostiach viaže k typu letenky, väčšinou 
biznis alebo 1. trieda, ak je niektorý z týchto 
variantov dostupný.

V praxi ale veľa nezískate. Napríklad prioritný 
režim pri spoločnosti Ryanair vyzerá v praxi 
nasledovne. Sedíte pri vašej odletovej bráne 
a vyhlásia boarding. Najprv nastupujú prioritní. 
Tak sa postavíte aj s batožinou, prejdete kon-
trolou letenky a čakáte v chodbičke pokým sa 
naplní dostatočný počet cestujúcich do prvého 
autobusu. Čiže 30 minút stojíte za sklom 
a pozeráte sa na miesto, kde ste ešte pred nie-
koľkými minútami pohodlne sedeli. To je prípad 
bratislavského letiska. Vo Viedni je to podobné 
s rozdielom, že čakáte v „rukáve“ vedúcom do 
lietadla. V tomto prípade ale nejde o ozajstnú 
potrebu prioritného nástupu do lietadla ale 
o potrebu priplatiť si za batožinu a priority 
boarding je ako bonus.

Kedy kupovať letenku?
Čas, kedy je kúpa letenky najvýhodnejšia, 
sa líši podľa sviatkov a predstihu, v akom ju 
kupujete. Samozrejme, aj tu nájdete výnimky 
a lacnú letenku kúpite aj dva dni pred odle-
tom. Tu si ale veľmi nemôžete vyberať desti-
náciu a skôr je to také voľné cestovanie. Teda 
nemáte vopred vybranú lokalitu a neprekáža 
vám Španielsko.

Zakaždým treba počítať s nákladmi navyše. 
Je síce fajn získať lacnú letenku, no bude to 
na menšie letisko a pokojne hodinu regio-
nálnym vlakom od mesta. Toto nemusí byť 
problém, veď aj londýnske letisko Heathrow 
je takmer hodinu metrom od centra mesta 
a hodinu a pol taxíkom. Rýchlovlak je tam za 
15 minút. 

Ideálny čas na kúpu letenky do vami že-
lanej destinácie je mesiac a viac vopred. Pri 
nízkonákladových leteckých spoločnostiach 
si kupujete jednosmernú letenku a k nej si 

môžete kúpiť jednosmernú na cestu späť. 
Výnimkou nebude ani prílet na iné letisko. 
Pre tých, čo sú zvyknutí lietať z Viedne alebo 
Bratislavy to nie je problém. V prípade odletov 
zo Slovenska a blízkosťou k hlavnému mestu 
už mnohí akosi počítame s tým, že sa poletí 
z Viedne. Množstvo lacných leteniek nájdete 
aj z Budapešti a občas máte možnosť letieť 
z Prahy. Treba vždy zvážiť, či je cena letenky 
taká priaznivá, aby ste do toho započítali čas 
na presun do Prahy a dodatočné náklady.

Spravidla môžeme hovoriť o dvoch obdo-
biach pre lacné letenky. Koncom januára sú 
letenky lacnejšie a zníženie cien trvá do apríla. 
Potom už sú ceny vyššie práve kvôli dovolen-
kovým sezónam. Následne je cenovo prívetivá 
jeseň. Rozhodnúť sa ale treba ešte v lete 
a letenky kúpiť v dostatočnom predstihu. 
Dokážete kúpiť aj zimné letenky v akcii, treba 
to ale vystihnúť v správny moment. 

Ubytovanie
Možnosti, kde skloniť hlavu nájdete aj na 
mapách od Googlu. Pohodlnejší spôsob je 
využiť služby serverov www.booking.com
alebo www.airbnb.com. Prvý sa špecializuje 
na komerčné bývanie, druhý na súkromné. 
Booking poslúži, ak hľadáte hotely alebo ne-
jaký apartmán či iný typ ubytovania vo forme 
ofi ciálnej inštitúcie. Airbnb vám dáva rozšíre-
né možnosti bývať u niekoho doma. Nebojte, 
u neho doma skutočne bývať nebudete, avšak 
ide o osobu, ktorá prenajíma napríklad jednu 
izbu alebo celý dom či byt a budete mať od-
povedajúce súkromie. Vlastne vo výsledku to 
je podobné ako ubytovanie v hoteli s tým, že 
proces registrácie a bývania prebieha inak.

Paradoxom je, že práve hotelieri a komerční 
poskytovatelia ubytovania protestovali proti 
službám ako Airbnb, no ani náhodou neposky-
tovali toľko informácií, čo alternatívne formy 
ubytovania.

Výber toho, kde budete počas dovolenky 
bývať, môžete spraviť priamo cez portál, na 
ktorom si vyhľadávate letenku alebo cez naše 
dva odporúčané tipy. Zakaždým to prebieha 
rovnako, vyberiete si destináciu a zobrazia sa 
tipy na ubytovanie v danej lokalite a dátume. 
Z výsledkov si vyberiete ten, ktorý vám cenovo 
vyhovuje najviac. Tu máte zároveň možnosť 
zmeniť názor a v tabuľke výsledkov upraviť 
požiadavku na izbu podľa odporúčania a voľ-
nej kapacity na dané obdobie. Tiež sa môžete 
rozhodnúť, či chcete manželskú posteľ alebo 
oddelené postele.

Zaplatiť môžete hneď alebo na konci 
pobytu, tak ako to určujú podmienky da-
nej rezervácie. Spravidla do 10 minút máte 
potvrdenú rezerváciu, žiadny problém. Dokonca 
by sme povedali, že toto je istejší a rýchlejší 
spôsob ako priama komunikácia. Najmä ak ide 
o špecifi cké ubytovacie zariadenia.

POROVNANIE EKONOMICKÝCH TRIED 
SPOLOČNOSTI AUSTRIAN AIRLINES

UKÁŽKA NÁJDENÉHO UBYTOVANIA CEZ 
AIRBNB

VÝBER KONKRÉTNEJ IZBY CEZ 
BOOKING.COM

40 JÚL/AUGUST 2019



www.hyundai.sk                  HyundaiSlovensko

Kombinovaná spotreba: 6,2 – 6,5 l/100 km, emisie CO2: 142 – 149 g/km. Foto je ilustračné.  
Hyundai 5-ročná záruka bez obmedzenia počtu najazdených km sa vzťahuje len na vozidlá  
Hyundai pôvodne predané cez autorizovaného predajcu Hyundai koncovému zákazníkovi  

podľa podmienok stanovených v záručnej knižke.

Hyundai Kona Chilli je štýlová provokatérka.  
Ak by sme mali SUV Hyundai Kona prirovnať k žene, bola by štýlová, sebavedomá, sexi, troška drzá, ale celkom isto absolútne neprehliadnuteľná.  
A to sa Slovákom evidentne páči, pretože až v 2/3 prípadov si Konu vyberajú práve muži.

Benzínový, turbom prepĺňaný motor 1,0 T-GDi (88 kW/120 k) s pohonom predných kolies je dostatočne výkonný, ale zároveň úsporný. Vďaka rádiu  
so 7-palcovým dotykovým LCD displejom, podporou Apple CarPlay/Android Auto, zadnou parkovacou kamerou a balíkom bezpečnostných  
systémov na cesty aj necesty je ideálnou voľbou pre moderného muža. Winter Pack v podobe vyhrievania predných sedadiel a volantu  
zadarmo je len bonusom navyše.

Ak ťa Kona Chilli zaujala, bližšie sa s ňou zoznámiš na www.hyundai.sk.

116_19_HYUND_Kampan_KONA_210x297mm.indd   1 19/06/2019   12:18



Rady a odporúčania, ktoré sa vám budú hodiť

P R E H Ľ A D

MIROSLAV ILLÉŠ

Automobil je stále najobľúbenejším 
a najvyužívanejším dopravným 
prostriedkom na celom svete a inak 
tomu nie je ani v našej krajine. Autami 
cestujeme do práce, za rodinou, na 
nákupy, na výlety a v neposlednom 
rade aj na dovolenky. 

äčšina Slovákov preferuje cestu na 
dovolenku práve automobilom, a to 
aj napriek cenovo dostupnej leteckej 

doprave. Autom veľmi radi a často cestujeme 
aj my, a preto sme pre vás pripravili súhrnný 
článok, ktorý vám môže byť pred cestou autom 
na dovolenku nápomocný.

Zameriame sa hlavne na to, čo pred cestou 
skontrolovať, načo si dávať pozor, čo neza-
budnúť, a tiež vám odporučíme pár zariadení 
a aplikácií, ktoré by sa vám mohli hodiť. 

Čo skontrolovať? 
Úplným základom a nutnosťou je kontrola 
stavu vozidla. Veríme, že bez základnej kontroly 
stavu automobilu sa na dlhú cestu nevydáte. 
Nemusíte byť odborník a ani automechanik na 
to, aby ste si skontrolovali dôležité časti vášho 
automobilu. V prvom rade sú to pneumatiky 
– ich stav a správne nahustenie. Optimálne 
hodnoty nahustenia pneumatík nájdete zväčša 
na štítku v spodnej častí „B“ stĺpika alebo 

z vnútornej strany veka palivovej 
nádrže. Veľmi dôležitá je aj kon-
trola náplní, čo znamená skon-
trolovať hladinu oleja, chladiacej 
kvapaliny, brzdovej kvapaliny a tiež 
kvapaliny do ostrekovačov. Toto je 
úplný základ.

Ak máte staršie auto, je vhodné 
mať v kufri trošku destilovanej 
vody a vhodného motorového ole-
ja. Taktiež odporúčame skontrolo-
vať povinnú výbavu, ktorá sa môže 
v závislosti od krajiny odlišovať. 
Nutnosťou je výstražný trojuhol-
ník, refl exná vesta (ideálne pre 
každého pasažiera – v niektorých 
krajinách je to povinné), lekárnička 
(odporúčame skontrolovať dátum 
platnosti) a rezervné koleso. To 

MYSLITE NA TO, ŽE AK 
NALOŽÍTE AUTO MNOŽSTVOM 
BATOŽINY A NASADNE DOŇHO 
PLNÝ POČET PASAŽIEROV, 
TAK SA CITEĽNE ZMENIA AJ 
JEHO JAZDNÉ VLASTNOSTI. 
STABILITA V ZÁKRUTÁCH 
BUDE HORŠIA, NÁKLONY 
INTENZÍVNEJŠIE A POČÍTAŤ 
TREBA HLAVNE S DLHŠOU 
DRÁHOU POČAS PREDBIEHA-
NIA, ALE AJ BRZDENIA. 

AUTO BY MALO BYŤ PRED KAŽDOU DLHŠOU CESTOU 
V 100 % STAVE, NA TO TREBA MYSLIEŤ. AK NEBUDE, TAK 
VÁM TO MÔŽE SPÔSOBIŤ STAROSTI, O KTORÉ URČITE 
NESTOJÍTE.

Téma

V

Cestujeme
na dovolenku 
autom 

nemusíte mať iba za predpokladu, ak máte 
RunFlat pneumatiky alebo súpravu na bezde-
montážnu opravu pneumatiky (väčšinou sprej). 
Medzi naše odporúčania patrí aj základná 
zostava náradia (ak viete, čo s ním robiť), LED 
baterka a náhradné žiarovky (ak ich ešte vaše 
auto niekde má). 

Načo nezabudnúť? 
Pred (nielen) dlhšou cestou sa uistite, že máte 
v poriadku povinné zmluvné poistenie (PZP). 
To dokladujete príslušným orgánom zelenou 
kartou, ktorá platí v celej Európe. PZP kryje iba 
tie škody, ktoré ste spôsobili vy druhej strane 
– vaše škody sú bez náhrady. Z toho dôvodu 
sa oplatí mať aj havarijné poistenie (závisí od 
vozidla). Ak ho máte alebo si ho chcete spraviť, 
tak si u poskytovateľa overte aj územnú plat-
nosť. Môže sa totiž stať, že v krajine, do ktorej 
sa chystáte nebude platiť, čo asi nechcete. 
Toto sa dá doplniť a doplatiť aj na krátke obdo-
bie. Okrem poistenia automobilu nezabudnite 
ani na poistenie osôb. Ak cestujete ako rodina, 
tak sa môžete poistiť na dané obdobie spoloč-
ne a často aj veľmi výhodne, pričom do toho 
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PREHĽAD

by mala byť pre istotu aj v angličtine. Takúto 
správu stačí stiahnuť na internete 
a vytlačiť. Nič zložité, ale veľmi 
dôležité, aby ste ju mali. 

Ak idete na dovolenku 
cudzím – požičaným autom, 
tak by ste mali myslieť aj 
na ofi ciálne potvrdenie 
o zapožičaní vozidla. Ak 
vás zastavia policajti a vy ho 
mať nebudete, tak to môže 
byť veľký problém a v najhoršom 
prípade aj predčasné ukončenie 
cesty. Ak si auto požičiate, tak si vytlačte jed-
noduchý dokument o zapožičaní motorového 
vozidla na určitý čas, s ktorým treba navštíviť 
notára a dať ho úradne overiť. Samozrejme, aj 
s majiteľom vozidla. Ak to urobíte, tak predí-
dete možným problémom. Pri požičiavaní auta 
z požičovne je takéto tlačivo samozrejmosťou. 
A nezabudnite si občiansky preukaz (platnosť 
v rámci EÚ a Švajčiarsko) a deti do 15 rokov 
musia mať cestovný pas. Ak ho nemáte, tak ho 
môžete pre vaše deti vybaviť aj zrýchlene – do 
dvoch pracovných dní za navýšený správny 
poplatok (do 6 rokov – 24 eur/od 6 do 16 rokov 
39 eur). 

Batožina správne a pasažieri na 
prvom mieste! 
Počas nakladania batožiny do vozidla vždy 
dbajte na základné zásady správneho uloženia. 
Najťažšie predmety (kufre, vody a pod.) by 
mali byť vždy na samom spodku a čo najbliž-
šie k operadlám druhého radu. Zabezpečíte 

ich tak proti prudkému posunu 
počas núdzového brzdenia, a tiež 
docielite nižšie ťažisko, ktoré je 
prospešné jazdným vlastnostiam. 
Ťažké predmety navrchu napo-
máhajú zvýšenému nakláňaniu 
sa vozidla v zákrutách a sú aj 
veľmi nebezpečné. Nebezpečný 
je však každý nesprávne uchy-
tený alebo umiestený predmet, 
ktorý môže nabrať počas nárazu 
až niekoľkonásobok svojej váhy. 
Taktiež odporúčame, aby ste kufor 
zapratali iba po úroveň operadiel 
v druhom rade. Ak chcete ísť vyš-
šie, nezabudnite na deliacu sieť. 

Tiež nebude na škodu, ak celú batožinu v kufri 
zabezpečíte proti pohybu sťahovacím pásom 
a pod. A nezabúdajte na maximálnu povolenú 
hmotnosť vozidla! 

Pasažieri sú vždy na prvom mieste! Dbajte 
na to, aby mal každý pasažier dostatok 
priestoru a pohodlia, pričom sa do samotnej 
kabíny nesnažte natlačiť ďalšiu batožinu a veci, 
ktoré tu nemajú čo robiť. Do kabíny patria iba 

dôležité osobné veci, občerstvenie, 
pitný režim, prípadne nejaké hry 

pre deti, ktoré ich zabavia po-
čas dlhej cesty. Ak máte málo 
miesta v kufri, pouvažujte 
nad strešným boxom, prí-
padne kompaktným príves-
ným vozíkom – nemusíte ich 

kupovať, dajú sa aj požičať. 
Správne sedenie je tiež veľmi 

dôležité, vždy seďte max. pohodl-
ne, ale dbajte na bezpečnosť. Pre deti 

sú nutnosťou autosedačky a všetci 
pasažieri by mali byť za každých 
okolností pripútaní. Aktuálne je 
veľkým zlozvykom spolujazdcov 
alebo skôr spolujazdkýň, že si kvôli 
pohodliu vykladajú nohy na pa-
lubnú dosku vozidla. Toto, prosím, 
nikdy nerobte! Aj v prípade malej 
autonehody je to životu nebezpeč-
ná poloha. 

Vodič by nemal zabúdať ani 
na pravidelné prestávky, dobrú 
hudbu a pitný režim. Počas dlhých 
ciest sú prestávky veľmi dôležité, 
ideálne po 3 až 4 hodinách šofé-
rovania. Oceníte to nielen vy, ale 
aj posádka. Dajte si na čerpacej 
stanici dobrú kávičku, natiahnite kosti alebo 
zíďte z diaľnice a objavte miestne kaviarničky. 
Káva a energetické nápoje sú dobré, ale všetko 
treba požívať s mierou. Tieto chutné nápoje 
únavu potláčajú – neodstraňujú ju! 

Zariadenia a aplikácie, ktoré by sa 
vám mohli hodiť
Ak cestujete s deťmi, tak je vhodné disponovať 
zariadeniami, ktoré ich dokážu zabaviť a nie sú 
náročné na prevádzku. Môžu to byť off -line hry, 
ale aj herné konzoly ako napr. Nintendo Switch. 
Taktiež je super mať k dispozícii tablet, do ktoré-
ho stiahnete hry a nahráte fi lmy alebo rozprávky, 
ktoré menšie deti zaručene ocenia, pričom si 
ich môžete pozrieť aj bez pripojenia na internet. 
K tomu patrí aj držiak na tablet, aby bolo pozera-
nie pohodlné a bezpečné. Kvalitný držiak kúpite 
už od 15 eur, ale treba si dať pozor na kompati-
bilitu s vyhotovením vášho auta. Dobrý držiak na 
smartfón ocení aj šofér, ktorý by mal vedieť, že 
telefón za sklo (na priame slnko) nepatrí. Ideálne 
je ho umiestniť nižšie na/pod palubnú dosku 
alebo do držiaka, ktorý umiestnite do výduchu 
ventilácie – klimatizácia bude telefón chladiť. 

Ak si beriete notebook, tak príde vhod aj me-
nič napätia. Ten je cenovo dostupný a v určitých 
chvíľach neoceniteľný. Chýbať by vám nemala 
ani kvalitná autonabíjačka pre smartfón. Moder-
né autá majú integrované viaceré USB-A nabí-
jacie porty, takže vám stačia iba káble. Hodiť sa 
vám môže aj kvalitná powerbanka, ktorú využi-
jete nielen v aute. Dostupné sú aj také, s ktorými 
naštartujete auto s vybitou batériou! Veríme, že 
smartfón máte, tak ho využívajte správne. Určite 
by v ňom nemali chýbať navigačné aplikácie ako 
Google Mapy a Waze. Tieto apky síce potrebu-
jú dáta, ale tie už dnes nie sú problémom ani 
v zahraničí v rámci EÚ. Pred cestou však od-
porúčame stiahnuť aj jednu off -line navigáciu, 
napr. Sygic, s mapami krajín, cez ktoré pôjdete. 
Vhod môžu prísť aj aplikácie ako Trivago, AirBnB 
a Booking.com. Výhodou aktuálneho nastavenia 
roamingu u všetkých operátorov je to, že mobil-
né dáta máte bezplatne dostupné aj v zahraničí, 
rovnako ako doma.

Veríme, že aj tieto odporúčania vám pomôžu 
zvládnuť vašu cestu bez akýchkoľvek problé-
mov a že si každú dovolenku alebo trip autom 
užijete na maximum. Pekné leto a krásne 
zážitky, milí čitatelia! 

NA ALKOHOL ZA VOLANTOM ZABUDNITE! AK 
ŠOFÉRUJETE, TAK NEPITE. V NIEKTORÝCH 
KRAJINÁCH SÚ URČITÉ HODNOTY ALKOHOLU 
V KRVI POVOLENÉ, ALE ODPORÚČAME TO 
RADŠEJ NERISKOVAŤ. 

TABLET, SLÚCHADLÁ, DOBRÁ HUDBA, HRY A MNOHÉ 
INÉ ZARIADENIA A MÉDIÁ DOKÁŽU DLHÚ CESTU AUTOM 
SPRÍJEMNIŤ. NO NEZABUDNITE ANI NA CESTOVNÉ 
VANKÚŠE POD HLAVU 

často spadá aj poistenie batožiny 
a cenností. Množstvo poisťovní 
má mobilné aplikácie, pomocou 
ktorých poistíte celú rodinu za pár 
minút, pričom nemusíte navštíviť 
žiadnu pobočku osobne. Dôležitým 
a nutným dokumentom v automo-
bile je aj správa o nehode, ktorá 
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Porovnávací test

„Na ozvučenie 
veľkej párty 
potrebujete aj 
veľký reproduktor, 
kvôli objemu 
ozvučnice.“

Multimediálne reproduktory sú vskutku 
obľúbenou kategóriou a hojne sa pre-
dávajú všetky druhy. Od malých s mono 
reproduktorom až po stredne veľké 
alebo najväčšie. V našom teste máme 
modely z každej kategórie, a to vrátane 
rôznych perličiek a zaujímavostí. Cel-
kovo sme otestovali 8 modelov, ktoré si 
nájdu svoju cieľovú skupinu. Vy získate 
prehľad prierezom trhu a zistíte, čo je 
v tejto oblasti aktuálne dostupné.

T E S T

MICHAL REITER

ýrobcovia sa snažia oživiť svoje 
reproduktory rôznymi funkciami. 
Najčastejšie využívajú tri spôsoby, ako 

dosiahnuť záujem o nový model. Prvým je prida-
nie svetelných efektov alebo ich rozšírenie oproti 
minulosti, prípadne prenesenie týchto efektov 
do nižšej série. Druhým prvkom je pridanie alebo 
zvýšenie odolnosti. Konštrukčná odolnosť proti 
pádom je pri niektorých modeloch vysoká, a tak 
sa snažia zvýšiť odolnosť voči vode.
To je užitočná vlastnosť a medzi nami najviac 
oceňovaná. Z našich priamych skúseností 
s vami aj z mnohých internetových diskusií 
je toto vyhľadávaný prvok. Tretí spôsob, ako 
zaujať, je vybaviť reproduktor extra funkciami 
navyše v oblasti vstupov. A tak máte repro-
duktory s FM rádiom, slotom na microSD kartu 
a nemusíte sa spoliehať iba na smartfón. Istá 
skupina používateľov toto ocení. Najmä, keď 
zoberieme do úvahy, že FM rádio nie je takou 
samozrejmosťou, ako to bývalo v prípade „hlú-
pych“ telefónov.

Výbava reproduktorov
Výrobcovia majú na tento segment vlastný 
pohľad. Aj vďaka tomu je tu taká veľká diverzita 
medzi jednotlivými modelmi a značkami. Na 
trhu nájdete miniatúrne reproduktory ako 
napríklad Sony SRS-XB12, no mnohokrát tešte 
menšie. Majú jeden širokospektrálny menič, 
veľmi často doplnený o pasívny žiarič. Vďaka 
tomu máte trochu silnejší zvuk, no zároveň sa 
zachováva menší objem a nemusíte mať dlhý 
alebo široký reproduktor s dvomi meničmi.

Druhá kategória, ktorá patrí medzi stereo re-
produktory, je teraz tiež dopĺňaná o pasívny žiarič. 
To je príklad modelu Lamax Solitaire1 a na zvuku 
to naozaj poznať. Na modeli JBL Flip 5 zase vidno 
to, že medzigeneračne nemusí reproduktor na-
berať na objeme, ale pri rovnakom výkone svoj 
objem znížiť. To je tiež technologická zaujíma-
vosť a nie každý výrobca si na ňu trúfne.

V našej tabuľke aj preto nájdete označenie 

Téma

V

1

2

3

4

5

6

7

8

Multimediálne 
reproduktory k vode 
a na výlety

Hama Flying Sound Disc
Netradičná zábava

JBL Flip 5 
Najlepšie hrajúci reproduktor v teste

JBL Partybox 100 
Silný zvuk na veľkú párty

Lamax MusiCan1 
Množstvo zabudovaných funkcií

Lamax Solitaire1 
Kvalitný zvuk za vynikajúcu cenu

Orava Crater-4 
Priaznivá cena a výbava

Sony SRS-XB12 
Miniatúrne telo

Sony SRS-XB32 
Úžasný režim rozšíreného sterea
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TEST

Hama Flying Sound Disc
Úplne iný reproduktor než to, čo ste doteraz 
videli. Lietajúci tanier, ktorý zároveň prehráva 
zvuk. Koncept vhodný pre deti a všetkých, čo sa 
radi zabávajú pri tejto hre. Stále je tu spojenie 
s Bluetooth, preto by ste nemali od seba stáť 
viac ako 15 metrov. Tanier je stabilný a cel-
kovo je dobre vyvážený. Ma v sebe 400 mAh 
batériu, ktorá vydrží prehrávať hudbu 2 hodiny. 
Na hornej strane sú ovládacie prvky hlasitosti 
a prepínania hudby, vypnutia a pozastavenia. Aj 
napriek tomu, že je to v zásade lietajúci tanier, 
samotné ovládanie reproduktora je prínosom.

Výrobca nezabudol na certifi kovanú ochranu 
a konštrukčne ju implementoval vo verzii IPX4. 
To znamená, že odolá postriekaniu vodou alebo 
dažďu. Nie je ale vhodný na pohadzovanie vo 
veľkom bazéne. Samotný tanier sa naozaj dob-
re hádže ale kvôli elektronike v jeho strede je 
ťažší ako bežný. Bude treba vynaložiť podstat-
ne viac energie na jeho hodenie a dlhý let.

Zvuk
Je jasné, že tento reproduktor v lietajúcom 
tanieri sa len ťažko bude merať s ostatnými. 
Výrobca pripravil produkt, ktorý je určený na 
zábavu, nie na presnú reprodukciou zvuku. 
Kvôli výraznej absencii basov sa o presnosti 
baviť nemôžeme. Hrá hlasno a lietajúcemu 
disku od Hamy dávame za pravdu, že je to neo-
pozeraný koncept, ktorý rozhodne zaujme.
Zapožičal: Hama Slovakia

ako 2.1, pretože reproduktor má pasívny žiarič. Vieme, že 
2.1 charakterizuje plnú zostavu s aktívnym subwooferom. 
Vy však získate rýchly prehľad o tom, čo všetko tvorí zvuko-
vú zložku daného modelu.

Často však prinášame trochu kritiky do funkcií párovania 
viacerých reproduktorov. Je to veľmi dobrá vlastnosť a ne-
máme k nej vyslovene vážne výhrady. Pokiaľ reproduktor 
nestojí pár stoviek eur. Kupovať ich dva už nemusí byť pre 
každého nielen kvôli cene alebo aj kvalite zvuku oproti kon-
kurencii so skutočnými 2.0 alebo 2.1 zostavami. Vieme ale, 
že toto sú reproduktory, ktoré sa dajú použiť aj samostatne, 
čo u domácich zostáv nemáte možnosť urobiť.

A navyše vieme, že porovnávame dva takmer vôbec nepo-
rovnateľné segmenty. Keď stojí reproduktor 60 eur a môžete 
k nemu pripojiť ešte jeden rovnaký a vytvoriť stereo režim, 
dáva to zmysel. Najviac ale dáva zmysel funkcia spojenia 
s viacerými reproduktormi, ak nie je viazaná na jeden typ. 
To ale bohužiaľ nie je prípad Sony SRS-XB12, ku ktorému 
potrebujete pripojiť taký istý reproduktor.

- Bez nízkych tónov

+ Pružná konštrukcia
+ Vyvážený
+ Výdrž 2 hodiny

Hama
Flying Sound Disc

C e n a : 1 9 , 9 9  €

APLIKÁCIA SONY MUSIC 
CENTER NA NASTAVENIE 
ZVUKOVÝCH EFEKTOV 
REPRODUKTORA XB32

APLIKÁCIA SONY MUSIC APLIKÁCIA SONY MUSIC 

Zábava pre deti

TOP argument

Ako sme testovali?
Reproduktory sme pripojili k smartfónu 
a počítaču. Toto boli nami dva využívané 
bezdrôtové vstupy. Zisťovali sme, ako je to 
s reprodukciou v závislosti od ich fyzického 
umiestnenia. Nech už je reproduktor mono 
alebo stereo, najlepšie výsledky dosiahne-
te, ak ho umiestnite pred seba. V našom 
prípade aj do výšky 20 cm, čo prekonalo 
výšku otvoreného krytu notebooku. Môžete 
dať reproduktor aj do strany, nepredsta-
vuje to problém a neprídete o kvalitný 
zvuk. Jeho poloha pred vami bude pre uši 
podstatne prirodzenejšia.

Na testovanie sme použili Spotify a vyso-
kú kvalitu hudby. Naše vlastné MP3 súbory 
mali dátový tok 320 kb/s. To na segment 
nami testovaných reproduktorov stačilo. 
Bolo by zbytočné ich trápiť extra kvalitnej-
šou hudbou, ktorú by nemali šancu prehrať. 
Tí, čo takúto hudbu majú, si kupujú iný typ 
reproduktorov. Nami testované zariadenia 
sú orientované na bežné počúvanie tak, aby 
prehrali hudbu, YouTube a fi lmy.

„Svetelné efekty 
v reproduktoroch 

zatiaľ príliš nevidno. 
Najviac s nimi 

experimentujú 
JBL a Sony.“
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JBL Partybox 100
Samostatná kategória medzi mul-
timediálnymi reproduktormi. Toto je 
reproduktor na ozvučenie párty, kde 
budete mať aj 30 ľudí. Ideálny do vnú-
torných aj vonkajších priestorov. Nemá 
ale krytie, takže je potrebné dbať na to, 
aby nezmokol. Dá sa používať nastojato 
aj naležato. Reproduktor má ochranné 
gumičky na obe polohy. Je tu možnosť 
pripojiť USB zariadenie na prenos hudby 
a mať z neho nezávislé zariadenie aj 
bez pripojeného smartfónu. K tomu sa 
dá pripojiť zariadenie aj cez AUX vstup 
a ešte je tu konektor na gitaru a mikro-
fón. Na prednej časti sú umiestnené po 
obvode oboch meničov svetelné prvky. 
Vizuálne vyzerajú veľmi dobre a na výber 
sú tri režimy – Meter, Pulse a Party. Jed-
ným tlačidlom sa dajú vypnúť. My sa ale 
prihovárame za ich zapnutie. Ide o veľmi 
pekné efekty a výrobca sa s kruhovými 
prvkami pohral a svetelné animácie 
implementoval veľmi dobre.

Na hornej strane reproduktora sú 
ovládacie prvky na hudbu a je tu aj režim 

Bass Boost. Je to skutočne silný a dy-
namický basový režim. Najradšej sme 
hudbu počúvali v tomto režime.

Ak by ste mali dva JBL Partybox 100, 
tak ich vďaka funkcii TWS (True Wireless 
Stereo) dokážete prepojiť do stereo reži-
mu a získať tak ešte silnejší výkon
a zážitok pre vašu párty.

 Prepojiť sa dajú aj linkovým vstupom, 
nemusíte používať bezdrôtový režim.

Zvuk
Zážitok z reprodukcie je intenzívny. Nie 
je potrebné používať reproduktor pri 
vysokej hlasitosti. Práve pri nízkej až 
strednej hlasitosti tvorí silný a domi-
nantný zvukový prvok. Vďaka tomu sa 
hodí aj na ozvučenie menšej miestnosti 
ako hudobný sprievod a vytvorenie 
atmosféry. Kupujete tak univerzálny 
reproduktor. Menšie nepresnosti tu 
sú, avšak ide len o detail, a to najmä 
v oblasti výšok. Na párty sa však nikto 
nebude pozerať po takýchto detailoch 
a na reproduktor sa dá spoľahnúť.
Zapožičal: www.jbl.sk

JBL Flip 5
Zvukovo je veľmi podobný reproduktoru 
Sony SRS-XB32. Tento hrá ale lepšie 
v štandardnom režime, no nemá Živý re-
žim, kde zase dominuje model od Sony.

Toto je ale kompaktnejší kúsok s veľmi 
dobrým zvukom. Práve preto mnohých za-
ujme. Má všetko potrebné, čo od JBL oča-
kávate. Nový vylepšený širokospektrálny 
menič s lepším frekvenčným rozsahom,  je 
doplnený o bočné pasívne žiariče.

Stále je vodoodolný a prežije polhodi-
nu v hĺbke jedného metra. Dá sa použiť 
horizontálne aj nastojato. Pokojne na-
lejte vodu do jedného z bočných žiaričov 
a pri silných basoch sa vyfŕka sama.

Podobne ako u iných v teste, aj tu 
použil výrobca látkový poťah. Ľahko ho 
umyjete a zároveň chráni reproduktor pri 
pádoch. To aj vďaka svojmu valcovému 
tvaru a bočným výstupkom. Sú gumové 
a prečnievajú tak, aby chránili reproduk-
tor pri dopade na hranu. Skutočne sme 
ocenili, že sa nabíja cez rozhranie USB-C. 
Port je na zadnej strane a je vodoodol-

- Bez možnosti telefonovania

+ Certifi kácia IPX7
+ Vyvážený zvuk
+ Kompaktné rozmery

JBL
Flip 5

C e n a : 1 2 9  €

- Menšie nepresnosti v oblasti výšok

+ Dynamika zvuku a výkon
+ Možnosť prehrávať hudbu z fl ashdisku
+ Svetelné efekty

JBL
Partybox 100

C e n a : 2 9 9  €

ný, výrobca ho nijako nezakrýval. Vedľa 
neho je súprava bielych LED diód ako 
ukazovateľ stavu akumulátora. Na zadnej 
strane je tlačidlo na zapnutie a párovanie 
s Bluetooth. Naraz sa dajú k reproduktoru 
pripojiť dve zariadenia a je možné prepí-
nať sa medzi nimi. Na spojenie viacerých 
reproduktorov je použitá nová vylepšená 
funkcia JBL PartyBoost a tlačidlo je na 
hornej strane. Sú tu samostatné tlačidlá 
hlasitosti a multifunkčné Play, ktoré 
dvojitým stlačením posunie prehrávanie 
na ďalšiu skladbu.

Zvuk
Reprodukcia je kvalitná a z tohto hľadiska 
nemáme reproduktoru čo vytknúť. My sme 
ocenili to, že poskytne výborný zvuk. Čistý 
pri vysokých tónoch a zreteľný pri stred-
ných. To je niečo, čo mnohí pocítia len pri 
dobrých slúchadlách. Aj tie najjemnejšie 
detaily. Basový sprievod je dynamický 
a rázny, nie je to ale nič prehnané.
Zapožičal: www.jbl.sk

JBL

TIP
Kvalita 
zvuku

JBL
Flip 5

C e n a :

Ozvučenie pre veľkú skupinu

TOP argument

Super zvuk v malom tele

TOP argument
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- ANC nie je také silné ako pri iných 
slúchadlách
- Prenikavejšie výšky

+ Stabilné a pohodlné nosenie
+ Odolnosť IPX4
+ Aktívne odhlučnenie

Lamax
MusiCan1

C e n a : 1 5 9  €

Lamax MusiCan1
Tvarom je navrhnutý tak, aby sa dal 
jednoducho prenášať alebo sa vám 
zmestil do stojana na vodu na bicykli. 
Je z plastu, ale vďaka kovovej mriežke 
takmer po celom valcovom povrchu má 
prevažne kovový povrch. Dá sa použiť 
vonku aj za dažďa a certifi kácia IPX4 ho 
ochráni pred poškodením.

Odolnosť proti pádom tu z nášho 
pohľadu nie je príliš vysoká. Popravde 
aj umiestňovanie do stojana na bicykli 
zapríčiní jeho skoré ošúchanie. Ovláda-
cie prvky sú na hornej strane za sebou 
a slúžia na prepínanie režimov. Môžete 
si vybrať režim Bluetooth alebo využiť 
vstavané FM rádio či napríklad prehrá-
vanie z microSD karty alebo fl ashdisku. 
Z tohto pohľadu je to univerzálny repro-
duktor so všetkým, čo po tejto stránke 
môže mať. Ovládanie používa zdvojené 
tlačidlá.

To je častá prax výrobcov a naj-
mä tohto typu reproduktora. Inak by 
bolo tlačidiel až príliš. A tak napríklad 

posúvanie skladieb a úprava hlasitosti 
je navrhnutá cez jednu dvojicu tlačidiel. 
Aj v tomto prípade by sme ocenili, keby 
reproduktor vydával menej rušivých zvu-
kov pri zapnutí, vypnutí ale aj prepínaní 
režimov.

Neraz ale príliš veľká výbava ustupuje 
iným funkciám alebo kvalitám. V tomto 
prípade trochu hudobnej stránke.

Zvuk
Výborná cena sa reproduktoru určite 
nedá uprieť. Nechýbajú mu basy, ale ne-
majú príliš veľkú dynamiku. Takisto je tu 
väčšia prenikavosť výšok. V tejto cenovej 
kategórii je to prirodzené, nečakáme do-
konalosť zvuku. Pre stredne náročných 
poslucháčov je ideálny a navyše funkčne 
univerzálny.
Zapožičal: Lamax

Lamax Solitaire1
Česká značka, ktorá stojí za týmto re-
produktorom, nás prekvapila už viackrát. 
Rovnako je to aj v prípade tohto modelu. 
Prenosný reproduktor, ktorý má kovové 
vyhotovenie a tým aj vyššiu odolnosť. Nie 
však proti pádom alebo vode. Odporúčame 
ho použiť v dostatočnej vzdialenosti od 
vody. Ideálne na záhradu alebo opekačku 
v čase, keď nie je vyslovene nepriaznivé 
počasie. Veľmi dobré aj ako ozvučenie na 
doma. Výkonovo vystačí aj na obývačku 
a je dobrým spoločníkom ako hlavné ozvu-
čenie počítača na fi lmy a hudbu.

Výrobca sa rozhodol pre stabilný 
podlhovastý tvar. Spodná strana má 
skutočne priľnavé gumičky. Reproduktor 
sa udrží aj na šikmej ploche.

My sme ocenili umiestnenie ovláda-
cích prvkov na hornú stranu. Menej už 
to, že kruhový prvok, v ktorom sú jednot-
livé tlačidlá, zachytáva prach. Sústredné 
kruhy vyfrézované do ovládacieho pane-
la sú tak jemné, ale rýchlo sa ochytajú. 
Informačná LED dióda bliká na modro 
aj počas aktívneho spojenia so zdrojom 

- Rezervy v oblasti stredných tónov

+ Pevné hliníkové spracovanie
+ Vysoký výkon
+ Vyvážený zvukový prejav

Lamax
Solitaire1

C e n a : 7 5  €

zvuku. Mohla by iba svietiť a menej na 
seba upozorňovať. Nie je číra, a tak sa dá 
zvládnuť aj pri počúvaní potme. Výrobca 
si mohol odpustiť aj hlučné zvukové 
sprievody pri zapnutí a vypnutí zariade-
nia. Toto je ale prípad takmer všetkých 
reproduktorov z tejto kategórie.

Nabíjanie reproduktora je cez microUSB 
konektor. Na zadnej strane je 3,5 mm 
konektor na AUX pripojenie. Tento repro-
duktor sa dá použiť aj na telefonovanie. 
Ako obvykle, je potrebné ho prepojiť cez 
Bluetooth, nie AUX káblom.

Zvuk
Hudobná stránka je niečo, čo nás zaujalo 
na prvé počutie. Spojenie dvoch široko-
pásmových meničov a pasívneho žiariča 
medzi nimi je kombinácia na istotu. 
Zvuku to dodá silu a bohaté prenášanie 
nízkych tónov. Produkuje takmer vyváže-
ný zvuk s dobrou dynamikou basovej 
zložky. Menej výrazné boli stredy, to je 
asi jediný detail, ktorý sme zaznamenali.
Zapožičal: Lamax

Funkčná výbava

TOP argument

Kvalita zvuku a pevné telo

TOP argument

TIP
Kvalita

zvuku/cena
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Orava Crater-4
Reproduktor s väčšou výbavou. Okrem 
tradičných možností má funkcie navyše, 
čím môže byť nezávislý od smartfónu. Má 
slot na microSD kartu a FM rádio. Nepo-
trebujete teda ani smartfón. Na klasické 
spojenie so smartfónom alebo počítačom 
sa dá použiť Bluetooth alebo audiokábel.

Reproduktor je vyhotovený ako odolný. 
Tomu odpovedá konštrukcia, kde sa 
výrobca rozhodol konektor ochrániť kry-
tom. Ovládacie prvky sú na jednej strane, 
konektory na druhej. Crater-4 sa dá 
používať v horizontálnom aj vertikálnom 
režime. Odolá striekajúcej vode, takže sa 
dá používať pri bazéne aj po daždi. Nabíja 
sa ešte cez microUSB konektor. Aj tento 
model má možnosť párovania dvoch re-
produktorov dokopy a vytvoriť si tak roz-
šírený stereo režim. Pri párovaní vydáva 
reproduktor hlásenia s mužským hlasom. 
Podľa nás by stačilo nejaké cinknutie. Ak 
si ale chcete pripomenúť fi lmy s tónom 
hlasu akčného hrdinu, hlášky vás zaujmú. 
Počuť ich budete pri prepínaní režimu, 
párovaní ako aj pri zmene ekvalizéra. 
Priame nastavenie ekvalizéra využijete 
pri vloženej microSD karte. Na výber sú 
štandardný, basový a výškový ekvalizér. 

Sony SRS-XB12
Drobček v našom teste a zároveň jeden 
z najmenších reproduktorov z kategórie 
multimediálnych. Valček, ktorý je ideálny 
ako osobné audio. Na ozvučenie pri počí-
tači, na hudbu, fi lmy alebo niekde vonku 
na lavičke postačí. Má jeden širokospek-
trálny reproduktor s priemerom 46 mm 
a pasívny rezonátor v spodnej časti. Aj 
vďaka tomu získate solídny basový základ 
a spĺňa tak predpoklady na to, aby ho 
výrobca právom označil Extra Bass.

Je vodoodolný a môžete ho do nej 
ponoriť bez toho, aby sa mu niečo stalo. 
Dá sa z neho telefonovať a ovládanie má 
identické ako ostatné reproduktory Sony 
XB. Dá sa pripojiť k ďalšiemu reprodukto-
ru XB12 a získate tak stereo zvuk. Na re-
produktore bude potom prostredníctvom 
LED diód vidieť, ktorý je pravý a ľavý.

Na nabíjanie slúži microUSB. Tu nás 
tento spôsob nabíjania až tak neirituje, 
hoci XB12 nie je až taký lacný. Súčasťou 
je pútko na ruku, ktoré využijete aj na 
zavesenie. Dostať ho kúpiť v šiestich 

- Slabší výkon
- Deformovanie nízkych tónov
pri vysokej hlasitosti
- Iba monofónny zvuk

+ Kvalita spracovania
+ Stupeň krytia IP67
+ 16-hodinová výdrž na jedno nabitie

Sony
SRS-XB12

C e n a : 6 0  €

- Mierne zastretý zvuk

+ Hudobný výkon
+ Odolné vyhotovenie
+ Pomer cena/funkcie

Orava
Crater-4

C e n a : 5 9  €

farebných variantoch. Ovládacie prvky 
sú v spodnej časti po obvode. Tým, že sú 
vystúpené sa dajú nahmatať aj naslepo. 
Výdrž 16 hodín je nadštandardná zále-
žitosť a toto je jedna z vecí, ktorou nás 
zaujal. Škoda, že nepodporuje párovanie 
viacerých zariadení naraz. Reproduk-
tor teda nemôžete pripojiť naraz k PC 
na počúvanie hudby a zároveň ho mať 
pripojený k smartfónu.

Zvuk
Reprodukcia je čistá, možno až s príliš 
prenikavými stredmi. Basový efekt je 
výborný, ale odporúčame maximálnu 
hlasitosť do 50 % jeho výkonu. Potom sú 
basy príliš tvrdé a ploché. Zvukový prejav 
sa deformuje a budete vnímať stredy 
a výšky. Na bežné počúvanie hudby 
alebo na pozeranie videa, správ alebo 
fi lmov je to dobrý a najmä kompaktný 
doplnok. Nie je ale určený na veľkú párty.
Zapožičal: Sony

Mierne nám prekážalo prepínanie skla-
dieb ako primárna funkcia zdvojených 
tlačidiel. Na úpravu hlasitosti sme museli 
držať tlačidlo dlhšie. Pre mnohých to 
bude možno detail, nakoľko sa dá toto 
všetko nastaviť cez smartfón.

Menšiu výhradu v ovládaní máme 
v zásade len k pomalšiemu prepínaniu 
režimov. Jednak zdržuje hlasový sprie-
vod tým, že sa režim prepne a potom 
je odozva pomalšia aj pri samotnej 
aktivácii. Vyhľadávanie FM staníc je 
rýchle a automatické. Samozrejme, nie 
je potrebný žiadny kábel ako anténa, 
všetko je ukryté vo vnútri reproduktora.

Zvuk
Radi sme využívali basový režim, ktorý je 
hutný a ideálny na vonkajšie ozvučenie. 
Vtedy získate silný zvuk na opekačku 
alebo do prostredia, ktoré bude mať aj 
okolité zvuky a rušenie. Reprodukcia 
je mierne zastretá ale faktom je, že 
v celkovo vyváženej forme produkuje aj 
ostatné frekvenčné zložky. A keďže je za 
takúto dobrú cenu, v tomto segmente 
nemá veľkú konkurenciu.
Zapožičal: Orava

Rozmery a výdrž

TOP argument

Cena a nadštandardná 
výbava (FM, slot microSD)

TOP argument
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- V štandardnom režime fádnejší zvuk
- Ešte stále microUSB konektor

+ NFC, dve BT zariadenia naraz
+ Ovládanie
+ Svetelné efekty
+ Živý zvuk a kvalita prejavu

Sony
SRS-XB32

C e n a : 1 7 0  €

Sony SRS-XB32
Odolný reproduktor, ktorý má LED svetlá, 
no nevyzerá ako hračkársky výrobok. So 
zvukom to myslí vážne a odpovedá tomu 
aj kvalita spracovania. Gumový materiál 
chráni reproduktor na tvrdých povrchoch, 
látkové spracovanie prednej strany je 
určené na prienik zvukových vĺn. Je to 
zároveň zvukovo najsilnejší reproduktor 
v našom teste. V tesnom závese je za ním 
JBL Flip 5. Sony ukázalo, ako sa dá skĺbiť 
technologický základ do multimediálneho 
reproduktora. Je to vlastne inovovaný 
model z minulého roka. Takže máte všet-
ko, čo dobre poznáte plus nové detaily 
vyladené takmer do dokonalosti.

To, že je zostavený z dvoch širokopás-
mových reproduktorov na boku a 48 mm 
meniča na reprodukciu nízkych tónov, 
mu veľmi pomáha. Vďaka tomu ozvučíte 
priestranstvo pri bazéne, na opekaní, ale 
aj väčšiu miestnosť. Má krytie IP67, čo 
znamená, že ho môžete ponoriť do vody. 
Nič sa mu nestane a ešte je odolný aj 
voči slanej vode. Ovládanie je na hornej 
strane tlačidlami, ktoré sú gumové a sú 
tvorené len výliskami na ovládacom 
paneli. To práve kvôli odolnosti voči 
vode. Takisto aj konektory na zadnej 
strane výrobca ochránil. Okrem toho 
je tu aktivačné tlačidlo na párovanie 
s viacerými reproduktormi. Celkovo ich 
môžete pripojiť až 100 (!) medzi sebou. 
Na použitie nepotrebujete smartfón, no 
na úplné využitie sa zíde.

Aplikácia Sony Music Center to-
tiž umožňuje kompletné nastavenie 
reproduktora, ako aj defi novanie 
funkcie Party Booster. Keď ju zapnete, 
reproduktor bude vydávať zvuky podľa 

toho, na ktorú z piatich zón buchnete 
dlaňou. Ozvú sa napríklad bubny alebo 
činely a ich hlasitosť bude odpovedať 
sile vášho buchnutia. To všetko so 
zapnutým prehrávaním hudby alebo bez 
nej. Efektov podsvietenia je poriadna 
zásoba, takisto sa vyberajú v aplikácii. 
Špecialitou je stroboskopický režim. 
Odporúčame ho, prekvapila nás jeho 
vhodnosť a to, že stroboskopický efekt je 
doplnkový. Nebolo cieľom výrobcu zničiť 
vám oči a primerané nastavenie bielych 
LED diód oceňujeme. Pripojenie k dvom 
zariadeniam naraz sme ocenili. Zvuk sa 
prepína automaticky. Podľa toho, z kto-
rého zariadenia pustíte zvukový výstup. 
Stav batérie sa dozviete cez aplikáciu 
reproduktora, ale oznámi vám to aj hlas. 
Stlačenie tlačidla pod zadným krytom 
aktivuje hlásenie o batérii. Dlhé stlačenie 
zase zapína a vypína svetelné efekty. 
Škoda len, že sa ešte stále nabíja cez 
microUSB konektor.

Zvuk
Silný zvuk je niečo, čo k XB32 neodmys-
liteľne patrí. Na výber sú Štandardný 
režim, Extra Bass a Živý zvuk. Najmä 
posledný sa nám veľmi páčil a prakticky 
sme ho používali na všetko, hudbu aj 
fi lmy a nevypínali sme ho. Večer je vhod-
né použiť štandardný režim, aby zvuk 
nebol príliš rozľahlý a stiahli ste trochu 
dynamiku basových efektov. Priestorové 
šírenie zvuku je vynikajúce, aj tak je ale 
vhodné mať reproduktor pred sebou 
a vyššie položený. Má silné basy a preni-
kavé stredy s výškami.
Zapožičal: Sony

Označenie 
reproduktora / 

Technické parametre

Hama
Flying Sound Disc

JBL
Flip 5

JBL
Partybox 100

Lamax
MusiCan1

Lamax
Solitaire1

Orava
Crater-4

Sony
SRS-XB12

Sony
SRS-XB32

Typ 1.0 1.1 2.1 2.0 2.1 2.1 1.0 2.1

Frekvenčný rozsah [Hz] 180 ÷ 20 000 60 ÷ 20 000 45 ÷ 18 000 150 ÷ 18 000 75 ÷ 18 000 50 ÷ 20 000 20 ÷ 20 000 20 ÷ 20 000

Výkon RMS [W] 3 20 80 N/A 20 20 N/A N/A

Aux in nie nie áno áno áno áno áno áno

Bluetooth 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2

NFC nie nie nie nie nie nie nie áno

Odolnosť IPX4 IPX7 nemá IPX4 nemá IPX6 IP67 IP67

Výdrž batérie [h] 2 12 12 8 12 7 16 24 / 14 s Extra Bass

Vyhotovenie plast plast plast kov kov plast plast plast

Rozmery [mm] 270 × 33 181 × 69 × 74 288 × 551 × 290 70 × 68 × 197 200 × 65 × 60 220 × 103 × 102 74 × 92 238 × 84 × 83

Hodnotenie

Kvalita zvuku

Výbava

Pomer cena / výkon

Cena [EUR s DPH] 19.99 129 31.9 75 59 60 170

  Parametre a  hodnotenie  testovaných reproduktorov

Vynikajúca reprodukcia 
vďaka režimu Živý zvuk

TOP argument

TIP
priestorový 
režim zvuku
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       Verdikt
Hama Flying Sound Disc
je rozhodne zaujímavosť. 
Odporúčame ako zábavu pre 
deti, tam nájde svoje najväčšie 
uplatnenie.

JBL Partybox 100 je silný kaliber 
a to najlepšie, čo aktuálne môžete 
na párty použiť. Pozor, aby ne-
zmokol a inak si stačí vychutnávať 
silný, ale značne vyvážený zvuk. 
Svetelné efekty sú pekné a chvá-
lime ich, hoci to robíme málokedy. 
Dynamika basov je ďalšia vec, 
ktorá nás príjemne potešila.

JBL Flip 5 produkuje najlepší zvuk 
v našom teste. JBL vie, ako robiť 
zvuk a dokázal to na svojom ino-
vovanom modeli z minulej série. 
Je vodoodolný a ešte sa zmestí 
všade s vami.

Lamax MusiCan1 je cenový tip na 
stereo reproduktor. Jeho výhodou 
je najmä veľká vnútorná výbava 
a cena. Zvuk má síce rezervy, no 
mohol by zaujať extra možnosťa-
mi v oblasti audiovstupu.

Lamax Solitaire1 je multime-
diálny reproduktor za výbornú 
cenu. Pevné spracovanie 
v hliníkovom tele udrží stabilitu 
pri šírení zvuku za pomoci pa-
sívneho žiariča. Nemá síce cer-
tifi káciu odolnosti, avšak hodí 
sa na prenášanie a použitie 
vonku. Akurát budete musieť 
dať pozor, aby nezmokol.

Orava Crater-4 je nadštan-
dardne vybavený reproduktor za 
vynikajúcu cenu. Má FM rádio aj 
vstup na microSD kartu. Basový 
režim zlepší jeho reprodukciu, nie 
je však dokonalá. Pri danej cene 
a celkových možnostiach mu radi 
niektoré nepresnosti odpustíte.

Sony SRS-XB12 je najmenší mono 
reproduktor v teste. Produkuje 
dobrý zvuk, nečakajte od neho 
ozvučenie obývačky. Je to kompakt-
ný model pre vás so 16-hodinovou 
výdržou a odolnosťou aj pri ponorení 
do vody. Neprehliadnite ho.

Sony SRS-XB32 ide cenovo vyššie, 
ale kupujete reproduktor s veľkým 
využitím. Je vhodný von, aj do 
mokrého prostredia a využijete ho 
aj doma. Výkonom totiž stačí na 
ozvučenie obývačky, a tak máte 
reproduktor na všetko. Celkové 
možnosti ako aj zvuková kvalita je 
niečo, čo nás príjemne prekvapilo.

Téma



komunikácie fungovať až 2 týždne. V prípade, 
že zariadenie prepnete do manuálneho režimu 
a nebude tak využívať Bluetooth komunikáciu, 
výdrž na batériu vzrastie na 3 týždne.

Pri inštalácii vtiahnete celé zariadenie pomocou 
drôtu do riadidiel. Celá operácia inštalácie zaberie 
maximálne 30 minút. Aby vám batérie v riadidlách 
nehrkali, môžete použiť gumené podložky. 

Nabíjanie sa dá realizovať aj potom, ako nasa-
díte rukoviatka späť na riadidlá, na to je určený 
nabíjací adaptér. Nabíjanie je elektronicky riade-
né a nehrozí prebitie batérie. O kapacite batérie 
ste priebežne informovaní pomocou mobilnej 
aplikácie, ak klesne jej kapacita, dostanete o tom 
notifi káciu. Rovnako vám príde notifi kácia vtedy, 
keď je batéria úplne nabitá. Používateľ dostane 
notifi káciu aj pri odpojení nabíjačky od batérie. 
Je to ďalší spôsob, ako sa chrániť proti krádeži.

Mobilná aplikácia
Mobilná aplikácia je určená pre operačný systém 
Android aj iOS. Pri jej spojení s bikeAngel zadá-
vate sériové číslo a PIN. Prvý stav po zapnutí je 
Nestrážený. Po kliknutí na položku stráženého 
bicykla si môžete nastaviť stav Zapnúť stráženie, 
nastaviť Automatický režim, Zobraziť polohu bi-
cykla alebo získať ďalšie informácie o zariadení.

Bicykel strážite pri stave Manuálne stráženie 
alebo Automatický režim. Ak sa potom s bicyk-
lom len nepatrne pohne, vyvolá to v aplikácii 
alarm a dostanete notifi káciu. Doba medzi po-
hnutím bicykla a prijatím alarmu je asi 5 sekúnd. 
Je potom na vás, aby ste sa čo najrýchlejšie 
dostali k bicyklu a zistili, čo sa presne deje. Rov-
nako si na mape pozriete, kde sa bicykel práve 
nachádza. Ak ste zadali Manuálne stráženie, 
musíte ho pred použitím bicykla vypnúť, inak sa 
vám bude neustále zobrazovať alarm. 

Ideálne je použiť Automatický režim, čo prináša 

možnosti stráženia bicykla bez toho, aby ste 
čokoľvek robili. Stačí mať váš smartfón napr. vo 
vrecku. Bluetooth párovanie medzi mobilom a bi-
keAngel2 prebieha automaticky počas inštalácie. 
BikeAngel potom vie, či sa osobne nachádzate 
blízko pri bicykli alebo nie, a teda bicykel treba 
strážiť. Výhoda bikeAngel2 je aj vypnutie zaria-
denia napr. po ukončení bicyklovania. Zariadenie 
sa potom prebúdza pohybom. Vtedy dochádza 
k uspatiu hardvérovej výbavy a teda predĺženiu 
výdrže na batériu. Pritom je bicykel stále strážený.

Informuje aj o páde z bicykla
BikeAngel na vás dáva pozor aj vtedy, keď 
v teréne spadnete z bicykla a nebudete mať 
možnosť privolať pomoc. Pošle totiž informáciu 
o tom vami vybraným osobám. Podmienkou je 
mobilný signál v danej oblasti.

Celkovo je bikeAngel zariadenie, ktoré vám 
reálne pomôže proti krádeži bicykla, je ale na vás, 
aby ste rýchlo reagovali po vzniku alarmu. Páči 
sa nám aj možnosť nahlásenia pádu z bicykla. 

Cena samotného zariadenia je 187 eur. Cena 
3 kusov batérií (štandardná dodávka) je 52,20 
eura. Navyše je možné dokúpiť ešte štvrtú baté-
riu na predĺženie životnosti prevádzky o niekoľ-
ko dní. Cena tejto rozširujúcej batérie je 19,80 
eura. V akcii k zariadeniu teraz dostávate prvý 
rok internetovej prevádzky zadarmo. Následne 
si môžete kúpiť paušál na rok za 38 eur alebo 
paušál na dva roky za 69 eur.

Bicykel urobí veľa radosti, ale keď zmizne, je z toho veľký žiaľ. A bicykle 
sa u nás kradnú často a treba sa chrániť. Teraz nemáme na mysli rôzne 
mechanické zabezpečovacie zariadenia. BikeAngel je inteligentné 
zariadenie, ktoré funguje ako strážny anjel vášho bicykla. 

Strážny anjel
nielen nad vaším bicyklom

ZARIADENIE BIKEANGEL, 
KTORÉ SA VKLADÁ

DO RIADIDIEL NA BICYKLI

INŠTALAČNÁ 
SÚPRAVA 

BIKEANGEL

MOBILNÁ APLIKÁCIA BIKEANGEL

Slovenský produkt
BikeAngel vyvíja slovenská spoločnosť INFOCAR 
a.s. Zariadenie vám pomôže rozpoznať okamih, 
kedy došlo k pohybu bicykla a tiež dokáže 
nahlásiť jeho aktuálnu polohu. BikeAngel vás 
stráži aj vtedy, keď ste na bicykli a môže sa vám 
počas jazdy niečo prihodiť.

BikeAngel je primárne určený pre bicykle. Dá 
sa však použiť aj na stráženie iného mobilného 
prostriedku. Je spojený s mobilnou aplikáciou 
pre iOS a Android. Pomocou mobilu potom 
dostávate informácie o tom, že s bicyklom sa 
pohlo. Tieto informácie poskytuje akcelerometer 
a prenášajú sa cez mobilný signál. Navyše je tu 
aj GPS prijímač, ktorý informuje o polohe bicykla. 
Na automatické stráženie je určená Bluetooth 
komunikácia. Cez internet potom môžete na 
diaľku zapnúť alebo vypnúť stráženie bicykla. Ak 
ho potom niekde odstavíte, budete mať dobrý 
pocit, že je strážený a doteraz sa s ním nič 
nestalo. BikeAngel vás tiež zbaví obavy vzdialiť 
sa od bicykla, napr. nechať ho odstavený pred 
obchodom, ale aj v pivnici či v garáži. 

BikeAngel je zabudovaný skryto, zlodej o ňom 
nevie. Jeho typické uloženie je do riadidiel na 
bicykli. Aby ste zariadenie do riadidla dostali, 
snímete dole rukoviatka a použijete inštalačnú 
súpravu z dodávky. Tu nájdete pevný drôt, povrá-
zok a gumené podložky. Podmienkou inštalácie 
je vnútorný priemer riadidla minimálne 17 mm.

Samostatné napájanie
BikeAngel 2 je novšia verzia určená do riadidiel 
s vlastným zdrojom napájania a vylepšenými 
funkciami. Súčasťou novej verzie bikeAngel je 
aj batériový blok, pričom štandardne sa dodáva 
súprava troch batérií v prepojení 2 + 1. Tieto 
tri batérie majú celkovú kapacitu 1800 mAh 
a zariadenie vydrží s nimi vrátane Bluetooth MOBILNÁ APLIKÁCIA BIKEANGEL

PREHĽAD
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Ako sledovať TV 
vysielanie cez internet
na Slovensku aj 
v zahraničí
Sledovať televízne vysielanie môžete tradične 
cez optiku, kábel alebo cez satelit. V posledných 
rokoch je čoraz obľúbenejšia takzvaná televízia 
cez internet, ktorá umožňuje pristupovať k živé-
mu vysielaniu s oveľa väčšou fl exibilitou. Môžete 
využiť smartfón, tablet alebo počítač a sledovať 
televíziu kdekoľvek, kde je pripojenie do internetu 
cez Wi-Fi alebo cez mobilnú sieť.

elevízia cez internet 
ponúka vysokú mobilitu 
a vďaka nariadeniu 

Európskej komisie vám bude fun-
govať aj v rámci Európskej únie. 
Vďaka tomu si ju môžete zobrať so 
sebou na dovolenku a sledovať ju 
aj v zahraničí.

Na trhu je veľké množstvo 
služieb, ktoré umožňujú sledova-
nie TV vysielania cez internet. Ich 
počet sa neustále zvyšuje a dnes 

Stručný prehľad služieb na 
sledovanie TV vysielania
V tomto článku vám predstavíme 
TV služby cez internet, ktoré sú 
dostupné na Slovensku. Z pohľa-
du používateľa považujeme za 
najdôležitejšie vlastnosti to, či 
sa dá daná TV služba aktivovať aj 
samostatne, resp. či sa dá získať 
bezplatne k už existujúcej televíz-
nej službe. Dôležitá je tiež podpora 
zariadení, cez ktoré je možné 
k službe pristupovať.

Takmer všetky TV služby ponúkajú 
TV kanály v SD a HD kvalite. Kvalita 

Antik TV

Dá sa služba objednať samostat-
ne, resp. môžem ju získať bezplat-
ne: Dá sa objednať samostatne, 
bezplatne ju nezískate k inej službe

Umožňuje sledovanie na TV 
obrazovke: Áno, Antik predáva svoj 
vlastný Antik Nano 3 box, ktorý 
obsahuje 6-mesačné predplatné 
zadarmo. K dispozícii je tiež pod-
pora pre Apple TV, Android televíz-
ne boxy a platformu Android TV

Stručná charakteristika: 
Antik ponúka službu Antik TV za 
cenu od 3,90 €. Tento variant 
služby funguje iba na Sloven-
sku, verzia služby, ktorú môžete 
využívať aj v zahraničí, stojí 7,90 € 
mesačne. K dispozícii je bezplat-
ný balík s 11 TV kanálmi, ktorý 
odporúčame, ak si chcete službu 
otestovať a vyskúšať bez platenia.

Antik TV potešil veľmi dobrou 
podporou zariadení. Službu môže-
te využívať na TV obrazovke a tiež 

DIGI GO

Dá sa služba objednať samostat-
ne, resp. môžem ju získať bezplat-
ne: Dá sa objednať samostatne, 
ako bezplatný bonus ju nezískate

Umožňuje sledovanie na TV obra-
zovke: Nie

Stručná charakteristika: 
DIGI GO je veľmi podobná služba 
ako Magio GO z hľadiska technic-
kého spracovania. Využíva totožné 
technológie a dizajn mobilnej apli-
kácie. K dispozícii je pre Android 
a iOS zariadenia. Službu môžete 
využívať na 2 zariadeniach.

DIGI GO ponúka prístup k TV 
kanálom Digi Sport 1, 2, 3, 4, 5, 
Sport 1, Sport 2, Nova Sport 1, 

o d  3 , 9 0  €  m e s a č n ec e n a o d  2 , 5 0  €  m e s a č n ec e n a

si môžete na Slovensku vyberať 
minimálne z 12 služieb. Jednot-
livé služby sa líšia v niektorých 
vlastnostiach, avšak ich koncept 
ostáva zachovaný – k TV vysielaniu 
vám umožnia pristupovať cez rôz-
ne zariadenia a nielen u vás doma.

Ak teda plánujete cestu na 
dovolenku v rámci krajín EÚ a radi 
by ste si sebou zobrali aj službu na 
sledovanie televízneho vysielania, 
TV cez internet je najlepšia voľba.

aj mobilných zariadeniach so sys-
témom Android a iOS. Chýba však 
riešenie na sledovanie na počítači. 
Službu môžete využívať na 2 TV 
zariadeniach a až na 5 mobilných 
zariadeniach, čo je štedrá ponuka. 
K dispozícii je 116 TV kanálov, tie 
najdôležitejšie sú v HD.

Antik podporuje aj kodek H.265 
a ponúka 20-dňový TV archív. 
Samotná služba ponúka prehľad-
né rozhranie a v kombinácii s Antik 
Nano 3 boxom získate aj extra 
funkcie, ako je centrála pre inte-
ligentnú domácnosť či možnosť 
pridávať si vlastné kanály napr. 
zo živého vysielania kamier. Antik 
Nano 3 box, ale aj iné podporo-
vané TV zariadenia, si môžete 
so sebou zobrať aj na dovolenku 
alebo na chatu.

obrazu je vo všetkých službách 
porovnateľná, aj keď určité rozdiely 
sa nájdu. Služby sa tiež odlišujú po-
užitým kodekom. H.264 je štandard, 
niektoré ponúkajú v nastaveniach aj 
voľbu H.265 pre nižšiu spotrebu dát, 
resp. vyššiu kvalitu pri rovnakom 
dátovom toku. Pri rozhodovaní treba 
brať do úvahy aj ponuku TV kanálov 
a používateľské rozhranie. Faktom 
je, že mnohé služby umožňujú 
bezplatné vyskúšanie počas časovo 
obmedzenej doby.

Nova Sport 2 a Golf Channel. Je 
zrejmé, že osloví najmä športo-
vých nadšencov. V tomto smere 
je hlavným lákadlom exkluzívna 
ponuka TV kanálov Digi Sport. Tie 
obsahujú práva na anglickú, špa-
nielsku, taliansku futbalovú súťaž 
a ďalšie športy.

Z technického hľadiska sa 
aplikácia DIGI GO za posledný 
rok príliš nezmenila. Posledná 
aktualizácia Android aplikácie je 
rok stará. Dnes by sme ocenili 
vyššiu kvalitu obrazu a podporu 
sledovania na TV obrazovke. 
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Horizon Go

Dá sa služba objednať samostatne, 
resp. môžem ju získať bezplatne:
Nedá sa objednať samostatne, je 
súčasťou digitálnej televízie od UPC 

Umožňuje sledovanie na TV obra-
zovke:  Áno, k dispozícii je aplikácia 
pre Android TV boxy, resp. platfor-
mu Android TV. Horizon Go takisto 
podporuje Chromecast a AirPlay.

Stručná charakteristika: 
Horizon Go je služba, ktorú si urči-
te aktivujte, ak máte na ňu nárok. 
Je bezplatným doplnkom všetkých 
digitálnych TV od UPC. V rámci 
Horizon Go môžete sledovať všet-
ky TV kanály, ktoré sú dostupné 

Z a d a r m o  k   U P C  T Vc e n a

v tejto službe a zároveň ich máte 
zahrnuté vo vašom TV balíčku.

Horizon Go ponúka aplikácie pre 
platformy iOS a Android. Takisto 
umožňuje sledovanie cez Windows 
10 aplikáciu, resp. cez webové 
rozhranie na počítači. Súčasťou 
služby je tiež videotéka MyPrime 
s databázou viac ako 2000 fi lmov, 
seriálov a dokumentov. Táto 
funkcia podporuje off -line režim, 
stiahnutý obsah je k dispozícii 
počas 14 dní.

Horizon Go tiež ponúka 7-dňový 
archív. Kvalitu samotnej aplikácie aj 
technického spracovania a kvality 
obrazu chválime. Aplikáciu môžete 
používať na 3 zariadeniach.

Kuki TV

Dá sa služba objednať samo-
statne, resp. môžem ju získať 
bezplatne: Objednať ju môžete iba 
samostatne

Umožňuje sledovanie na TV obra-
zovke:  Áno, k dispozícii je Kuki TV 
box, podpora pre inteligentné TV 
od Samsungu, platformu Android 
TV, Chromecast a Apple TV. Čosko-
ro pribudne podpora pre LG TV

Stručná charakteristika:  Kuki TV 
je spoločne s Lepšia.TV a Sledova-
nieTV.sk zástupcom internetových 
TV služieb, ktoré predstavujú 
úplne novú konkurenciu pre tra-
dičných operátorov a poskytova-

o d  8 , 9 0  €  m e s a č n e c e n a

teľov TV. Tieto fi rmy sa špecializujú 
iba na poskytovanie televízie cez 
internet, nič iné vo svojom port-
fóliu nemajú. Faktom je, že vďaka 
tomu sú pružnejší z hľadiska 
nasadzovania nových technológií 
a prinášania nových funkcií.
Okrem bohatej podpory TV zaria-
dení môžete využívať Kuki TV na 
mobilných zariadeniach so sys-
témom iOS a Android. K dispozícii 
je tiež webové rozhranie. Službu 
môžete využívať na 1 TV zariadení 
a na 5 mobilných zariadeniach. 
Kuki TV sme pôvodne testova-
li pred necelým rokom, služba 
odvtedy prešla na novú platformu, 
čo sa prejavilo aj úplne novými 
aplikáciami pre iOS a Android. 
K dispozícii je 14-dňová skúšobná 
doba, počas ktorej si môžete služ-
bu vyskúšať a zhodnotiť jej kvalitu.
Kuki TV je dostupná v dvoch 
variantoch. Za 8,90 € mesačne 

získate 54 TV kanálov, časť z nich 
je v HD. Za 138 TV kanálov si Kuki 
pýta 16,90 €. Unikátnou vlastnos-
ťou je možnosť upraviť si zoznam 
TV kanálov, ktoré sú súčasťou 
vášho balíčka. Časť TV kanálov je 
pevne daná, zvyšok si môžete raz 
za mesiac meniť. Počas leta si 
napríklad dáte viac detských TV 
kanálov a následne ich vymeníte 
za hudbu alebo šport.
Mesačný poplatok sa môže navýšiť 
aj o extra funkcie, ako je napr. ba-
líček Naviac seriály, ktorý obsahuje 
prístup k najžiadanejším progra-
mom a TV seriálom počas obdobia 
6 mesiacov od ich vysielania. Táto 
funkcia stojí 2,50 € mesačne. Kuki 
TV obsahuje aj bezplatný 7-dňový 
TV archív. 
Ak vás služba zaujala, do pozornosti 
dávame ofi ciálny web kukitv.sk, 
ktorý obsahuje všetky podstatné 
informácie.

O2 TV v mobile

Dá sa služba objednať samo-
statne, resp. môžem ju získať 
bezplatne:  Dá sa objednať iba 
k fakturovanému O2 programu, 
nedá sa získať bezplatne

Umožňuje sledovanie na TV obra-
zovke:  Nie

Stručná charakteristika:   
Aj O2 má svoju službu na sledo-
vanie TV cez internet, ale necháva 
ju žiť vlastným životom. Aplikácia 
pre Android nebola aktualizovaná 
už viac ako 2,5 roka a operátor 
túto službu ani aktívne nepropa-
guje. Ale má ju vo svojom portfóliu 
a môžete si ju objednať k fakturo-
vanému O2 programu.

5  €  m e s a č n ec e n a

Službu môžete využívať na 4 
zariadeniach, k dispozícii je aplikácia 
pre Android, iOS a podpora webového 
prehliadača. O2 TV v mobile ponúka 
37 TV kanálov, 16 je v HD kvalite. 
Extra funkcie alebo niečo, čo by si 
vyžadovalo zdôrazniť, sme nenašli.

PREHĽAD
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Lepšia.TV

Dá sa služba objednať samo-
statne, resp. môžem ju získať 
bezplatne: Iba samostatne

Umožňuje sledovanie na TV obra-
zovke:  Áno, podporované sú prak-
ticky všetky značky inteligentných 
TV a Android TV boxy. K dispozícii 
je tiež Lepšia.TV box 

Stručná charakteristika:  Lepšia.
TV poteší širokou podporou inteli-
gentných televízorov. K dispozícii 
je tiež webová verzia služby, ktorá 
je kompatibilná s prakticky všet-
kými webovými prehliadačmi. To 
je pomerne vzácna vlastnosť, pre 
niekoho môže ísť o konkurenčnú 
výhodu. Samozrejmosťou je apli-
kácia pre iOS a Android.
Na používateľské rozhranie služby 
si budete chvíľu zvykať. V porov-
naní s niektorými konkurentami 
pôsobí v niektorých momentoch 
príliš jednoducho a inokedy zas 
naopak preplácane. Službu si však 

Magio GO

Dá sa služba objednať samo-
statne, resp. môžem ju získať 
bezplatne:  Dá sa objednať samo-
statne, získate ju zadarmo k Magio 
televízii

Umožňuje sledovanie na TV obra-
zovke:  Áno, cez Magio GO TV Box. 
Ten je však aktuálne vypredaný, 
takže ak ho nevlastníte, Magio 
GO si na veľkej TV obrazovke 
nepozriete 

Orange TV cez internet

Dá sa služba objednať samo-
statne, resp. môžem ju získať 
bezplatne:  Je možné ju objednať 
samostatne a dá sa získaj aj 
bezplatne k Orange TV službám, 
za určitých podmienok

Umožňuje sledovanie na TV ob-
razovke:  Áno, cez Orange TV stick 
a Orange box

Stručná charakteristika: 
Orange TV cez internet je služba, 
ktorú si môžete objednať samo-
statne a môžete ju získať aj k iným 
Orange TV službám po splnení ur-
čitých podmienok. Ak máte doma 
Orange TV, určite sa u operátora 
informujte o možnosti získania 
tejto služby zadarmo.

Orange TV cez internet je k dis-
pozícii v dvoch variantoch, Basic 
a Optimal. Orange tiež ponúka aj 
samostatné predplatné TV kaná-
lov Orange Šport. Bez ohľadu na 
variant, službu môžete využívať na 

7 , 3 9  €  m e s a č n ec e n a

o d  3 , 9 9  €  m e s a č n ec e n a

o d  6  €c e n a

môžete vyskúšať za poplatok 10 
centov počas prvého mesiaca, a to 
je výborný spôsob, ako sa s ňou 
zoznámiť a zistiť, či vám bude 
vyhovovať.
Lepšia.TV stojí 7,39 € mesačne. 
Získate 92 TV kanálov, z toho 41 
je v HD kvalite. Z hľadiska pomeru 
cena/počet TV kanálov je Lepšia.TV 
najvýhodnejšia čisto internetová TV 
služba. K dispozícii je tiež podpora 
pre H.265 kodek a až 30-dňový TV 
archív. Ostatné čisto internetové TV 
služby majú 7-dňový TV archív a ak 
berieme do úvahy všetky TV služby, 
ktoré sa dajú sledovať cez internet, 
Lepšia.TV má spoločne s Orange 
TV cez internet najdlhší TV archív 
na trhu.
Vývojári nedávno pridali do ponuky 
služby Lepšia.TV aj systém použí-
vateľských profi lov – funguje to po-
dobne ako v službe Netfl ix a každý 
člen rodiny môže mať svoj vlastný 
profi l. Je to praktická funkcia. Služ-
ba tiež ponúka až 20-tisíc rádií.

Stručná charakteristika:   
Magio GO je služba, ktorú môžete 
získať bezplatne, ak máte Magio 
televíziu od Telekomu. V takom 
prípade túto ponuku určite využite.

Magio GO môžete sledovať na 
zariadeniach so systémom An-
droid a iOS a tiež aj cez prehliadač 
Chrome. V porovnaní s konku-
renciou je webová verzia služby 
trochu ťažkopádna, operátor tvrdí, 
že je to kvôli dodržaniu autorských 
práv. Magio GO je tiež k dispozícii aj 
na veľkej televíznej obrazovke, av-
šak zariadenie, ktoré slúži na tento 
účel, Telekom vypredal a nie je zná-
me, či ho niekedy opäť naskladní. 
Resp. či prinesie nové riešenie.

Služba od Telekomu je atrak-
tívna najmä ponukou TV progra-
mov. Dá sa kúpiť aj samostatne 
a v takom prípade odporúčame 
variant Premium za 5,99 € 
mesačne. Ten obsahuje 62 TV 
kanálov, a to vrátane exkluzívnych 
TV kanálov, ako je Digi Sport, Ťuki 
TV alebo Folklorika. Ocenili by sme 
však vyššiu kvalitu obrazu a tiež aj 
modernejšie spracovanie aplikácií, 
resp. celej platformy. Bez ohľadu 
na to, ak berieme do úvahy cenu, 
počet TV kanálov a exkluzívny 
obsah, Magio GO patrí medzi 
najatraktívnejšie riešenia na cesty. 
Vašu domácu TV službu vám však 
zatiaľ nenahradí.

mobilných zariadeniach so sys-
témom iOS a Android a tiež aj cez 
webové rozhranie. K dispozícii je 
aj Orange box a zariadenie Orange 
TV stick, ktoré pripojíte do HDMI 
portu televízora a ovládate ho cez 
mobilnú aplikáciu.

Orange TV stick predstavuje 
najkompaktnejšie TV zariadenie, 
ktoré si môžete so sebou nosiť 
a jednoducho sledovať interne-
tovú TV na televíznej obrazovke. 
Milo nás prekvapila aj kvalita 
obrazu pri sledovaní vysielania cez 
Orange TV stick. Na druhej strane, 
ovládanie cez aplikáciu je trochu 
ťažkopádne.

Orange TV cez internet ponúka 
dobrú kvalitu obrazu, až 32 TV 
kanálov a 31-dňový TV archív, čo 
je najviac na trhu.

Téma



JÚL/AUGUST 2019 55

Skylink Live TV

Dá sa služba objednať samo-
statne, resp. môžem ju získať 
bezplatne:  Dá sa získať samo-
statne a aj ako bezplatný doplnok 
k Skylink balíčkom

Umožňuje sledovanie na TV 
obrazovke:  Televízory Samsung, 
LG a televízory s platformou 
MB211 a MB130, box Tesla 
MediaBox QX4 priamo od 
Skylinku

Stručná charakteristika: 
Skylink Live TV ste mohli v mi-
nulosti získať iba ako bezplatný 
doplnok k Skylink balíčkom. Po-
skytovateľ satelitnej TV sa však 
rozhodol túto službu osamo-
statniť a aktuálne si ju môžete 
vyskúšať na mesiac zadarmo aj 
v prípade, že nie ste zákazníkom 
Skylinku. Ak sa vám služba bude 
páčiť, môžete pokračovať v jej 
používaní za poplatok od 3,99 € 
mesačne.

SledovanieTV.sk

Dá sa služba objednať samo-
statne, resp. môžem ju získať 
bezplatne:  Iba samostatne

Umožňuje sledovanie na TV obra-
zovke:  Áno, k dispozícii je podpora 
pre Apple TV, Android TV, Chrome-
cast, Sledovanie.TV box a televízo-
ry Samsung, LG a Panasonic

Stručná charakteristika: 
SledovanieTV.sk môžete sledovať 

SWAN GO

Dá sa služba objednať samo-
statne, resp. môžem ju získať 
bezplatne:  Áno, dá sa objednať 
samostatne. Bezplatne ako do-
plnok k inej TV službe od SWAN ju 
nezískate

Umožňuje sledovanie na TV obra-
zovke:  Áno, cez Chromecast

Stručná charakteristika:  SWAN 
GO je služba, ktorú môžete využí-
vať na 3 zariadeniach. K dispozícii 
sú aplikácie pre Android a iOS, 
aplikácia podporuje vysielanie 
obrazu cez Chromecast. Služba 
ponúka 14, resp. 30 TV kanálov. 
Lacnejší variant stojí 3,99 €, drah-
ší stojí 6,99 € mesačne. Ide o ceny 
pri 24-mesačnej viazanosti.
Používateľské rozhranie je veľmi 
jednoduché a základné, služba 
tiež obsahuje 48-hodinový TV 
archív.

o d  3 , 9 9  €  m e s a č n ec e n a

o d  5 , 9 9  €  m e s a č n ec e n a

o d  3 , 9 9  €  m e s a č n ec e n a

Službu môžete využívať na 
4 zariadeniach, ponúka až 57 
TV kanálov, videopožičovňu 
a 7-dňový archív. K dispozícii 
je webové rozhranie, aplikácia 
pre mobilné zariadenia a tiež aj 
podpora vybraných inteligent-
ných televízorov. Skylink takisto 
predáva box, pomocou ktorého 
môžete sledovať TV vysielanie na 
ľubovoľnom televízore a môžete 
si ho nosiť aj so sebou – podob-
ne, ako v prípade konkurenčných 
služieb.

Skylink Live TV ponúka kvalitné 
technické spracovanie a dobrú 
kvalitu videa. Skylink Live TV 
určite odporúčame vyskúšať 
v bezplatnej dobe počas prvého 
mesiaca.

na počítači cez webový prehlia-
dač, podporované sú prakticky 
všetky obľúbené prehliadače, 
čo je veľká výhoda. K dispozícii 
je tiež mobilná aplikácia pre 
Android a iOS, ktorá je pomerne 
strohá, ale funguje dobre a napl-
no využíva aj displeje s pomerom 
strán 18 : 9. Služba podporuje 
platformy Chromecast, Apple TV 
a Android TV, ponúka tiež vlastný 
set-top box. Aplikáciu má aj pre 
televízory značiek Samsung, 
LG, Panasonic + už spomína-
né zariadenia s Android TV. 
Túto platformu využíva naplno, 
nechýba teda podpora funkcie 
Živé kanály.

SledovanieTV.sk má bezplatný 
balíček s Jednotkou, Dvojkou, TA3, 
TV Lux a NASA TV. Ďalej je k dispo-
zícii balík Základ s 59 TV kanálmi, 
33 je v HD. Ten stojí 5,99 € mesač-
ne a detailný zoznam TV kanálov 
ako aj informáciu o rozlíšení 
nájdete na webe služby. V ponuke 
sú aj balíky Štandard a Premium + 
doplnkové balíčky.

Služba tiež obsahuje až 7-dňový 
TV archív, priestor na až 120 hodín 
nahrávok a videopožičovňu. Archív 
a priestor na nahrávky sa odlišujú 
v závislosti od zvoleného variantu 
služby. SledovanieTV.sk môžete 
vyskúšať na prvý mesiac za popla-
tok 10 centov.

PREHĽAD
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   Verdikt
Služieb na sledovanie TV cez internet máme na Slovensku 
skutočne veľa a vybrať si z nich tú správnu, je náročná 
úloha. Ak máte doma TV službu od niektorého operátora, 
ktorý ponúka mobilnú TV cez internet ako bezplatný benefi t, 
určite to využite. V tomto smere dávame do pozornosti 
najmä Horizon Go, Skylink Live TV a Magio GO.

Pokiaľ ste v situácii, že si chcete predplatiť službu na 
sledovanie TV cez internet, je vhodné zamyslieť sa nad tým, 
či dokáže táto služba plniť úlohu vašej domácej TV služby 
a tiež aj mobilnej TV. Ak to dokáže, je to ideálny stav a tento 
potenciál majú čisto internetové TV – Lepšia.TV, Kuki TV 
a SledovanieTV.sk a tiež aj Antik TV, Skylink Live TV a Orange 
TV cez internet, ak si od Orangeu kúpite aj potrebné TV 
zariadenie. Takmer všetky spomenuté služby si môžete 
vyskúšať zadarmo, čo aj odporúčame spraviť. Najlepšie tak 
zistíte, ktorá služba vám vyhovuje najviac.

V prípade Orange TV cez internet sa oplatí zamyslieť 
nad kombináciou Orange TV a internetová TV ako doplnok 
po splnení potrebných podmienok. Ak máte od Orangeu aj 
hlasový paušál či pevný internet, toto bude asi najlepšia 
voľba. Rovnako je to v prípade Magio televízie, ak využívate 
mobilné služby Telekomu.

touch TV   

Dá sa služba objednať samo-
statne, resp. môžem ju získať 
bezplatne:  Dá sa objednať aj sa-
mostatne, bezplatne ju nezískate

Umožňuje sledovanie na TV obra-
zovke:  Áno, podporuje platformu 
Android TV a satelitný prehrávač 
iNEOS iN5

Stručná charakteristika: 
touchTV je služba od spoločnosti 
Satro, ktorá je dostupná pre mobilné 
zariadenia so systémom iOS a An-
droid a najnovšie aj pre televízory 
a set-top boxy s platformou Android 
TV. Službu môžete tiež využívať aj 
v satelitnom prijímači iNEOS iN5.

touchTV ponúka 20 slovenských 

o d  2 , 9 0  €  m e s a č n ec e n a

a českých TV kanálov, niektoré sú 
v HD kvalite. Nechýba ani 7-dňový 
TV archív. TV vysielanie môžete 
sledovať na 3 zariadeniach. Dizajn 
aplikácie je základný a v prípade 
Android TV verzie nie je úplne 
prispôsobený rozhraniu veľkej tele-
víznej obrazovky. Navigácia je teda 
trošku ťažkopádna, ale samotné 
sledovanie vysielania je v poriadku.

Služba je dostupná za poplatok 
2,90 € mesačne, ak máte už nejakú 
službu od Satro alebo 3,90 € v prí-
pade samostatného predplatného.

osledný mesiac horúčav bol pre nás pomerne náročný, 
pretože nám v budove zlyhala klimatizácia a museli 
sme si poradiť a nakúpili sme ventilátory. Treba však 

povedať, že koncom júna sa už všetko dalo do poriadku a už 
fungujeme normálne.

Ale niektorí z nás sa schladili aj inak. Napríklad Ondrej si 
vybehol na strechu. Ale nie len tak z plezíru, ale pri výrobe videa 
potreboval skutočné zábery strešných okien. A tu vidíte, že naša 
práca nie je len taká od kancelárskeho stola. Náš Ondrej sa totiž 
riadi heslom, že technologický novinár, ktorý sedí len za písacím 
stolom, veľa vody nenamúti. A treba povedať, že sa toho v re-
dakcii aj držíme a snažíme sa byť pri všetkých technologických 
udalostiach priamo.

Pri videách však ostaneme. Ako sme tu už spomínali viackrát, 
všetky produkty, o ktorých píšeme, prechádzajú skutočne našimi 
rukami. Inak tomu nebolo ani pri výrobe videa na smarthome rie-
šenia od Xiaomi, ktoré mal Miro nainštalované priamo vo svojej 
domácnosti.

Naše videá nájdete na našom YouTube kanáli  TOUCHIT

P

ONDREJ TOČÍ STREŠNÉ OKNÁ NATÁČANIE VIDEA U MIRA

Z nášho redakčného zákulisia, pretože aj my sme len ľudia

Zo života redakcie

Téma
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Testovali sme

Slúchadlá sú dobrý spôsob, 
ako relaxovať, športovať, 
pracovať, pozerať fi lmy, 
hrať hry alebo vykonávať 
rôzne aktivity podľa vašej 
chuti. My sme vyskúšali 
viacero noviniek na našom 
trhu a pripravili pre vás mix 
rôznych modelov. Niektoré 
budú na doma, iné zase 
využijete počas cestovania. 
Tu je prehľad noviniek. 

NASTAVENIE PODSVIETENIA SLÚCHADIEL 
CREATIVE SXFI AIR C

Letný 
slúchadlový 
mix

T E S T

MICHAL REITER

Creative Super X-Fi
Holografi cký zvuk, s ktorým prichádzajú produk-
ty Creative Super X-Fi. Technológia je založená 
na úprave parametrov zvuku podľa tvaru vašich 
uší a profi lu tváre. Takýto profi l sa vytvorí 
v smartfóne cez aplikáciu SXFI App a následne 
sa dá uložiť do cloudovej služby. Potom pri po-
užití slúchadiel s touto technológiou v počítači 
máte vytvorený profi l prenesený aj do Windows 
alebo macOS či iných zariadení.

Aktuálne sú dostupné dve verzie slúchadiel, 
obe sme testovali. Kto chce použiť vlastné slú-
chadlá, má možnosť zvoliť si zosilňovač SXFI 
Amp. Tento zosilňovač spojíte so smartfónom 
a váš profi l uší a tváre sa do neho presunie cez 
aplikáciu. Potom ho pripojíte cez USB rozhranie 
do počítača a k nemu slúchadlá cez audioko-
nektor.

Rozdiel vo zvuku je skutočne silný. Systém 
Super X-Fi ide tak ďaleko, že vytvorí z mono 
nahrávky stereo zvuk, a to s podstatným 
vylepšením kvality. Vyskúšali sme si to a rozdiel 
bolo počuť okamžite. Na mysli máme nahrávky, 
ktoré ste možno pre ich zhoršenú kvalitu už ani 
nepočúvali.

Rozdiel je pri fi lmovom zážitku. Princípom 
tejto technológie je priniesť zvuk, ktorý sa bude 
podobať na reproduktorový. Ani reproduktory ne-
máte priamo na ušiach, ale sú v priestore. To sa 
s použitím slúchadiel zvyčajne podstatne stráca. 
Faktom ale je, že so slúchadlami máte väčší cit 
pre detail. Takže tieto dve veci sú spojené dokopy 
a výsledkom je absolútne fascinujúci zvuk. Počuť 
je každé šuchnutie listu alebo zvuk v diaľke. Na 
výber sme mali niekoľko testovacích stôp, jednu 
z nich aj z fi lmu Avatar. Na druhej strane SXFI 
efekt sa nemusí osvedčiť všade, napríklad pri tes-
tovacej časti hry Shadow of the Tomb Raider sa 
nám zdali efekty až príliš preexponované a rušivé, 
najmä v oblasti vysokých tónov.

Vo všeobecnosti je ale technológia prínosom 
a veľmi sme si ju obľúbili. Slúchadlá napriek 
tomu nedostali plný počet bodov po hudobnej 
stránke. Zvuk je perfektný a bude sa páčiť aj 
vám, ale je upravený a trochu špecifi cký. Je to 
ako s fotkami z dnešných smartfónov v naj-
lepšej triede. Fotky sú krásne, ale farby neraz 
posunuté. Realita je teda trochu na ústupe 
pred trendovým skrášlením celého obrázka. 

Téma

- Ešte stále je tu microUSB konektor

+ Pevná konštrukcia
+ Párovanie s 2 zariadeniami naraz
+ Odhlučnenie cez ANC

JBL
Live650BTNC

C e n a 1 9 9  €

TIP
Kvalita zvuku

TIP
Kvalita zvuku

JBL Live650BTNC
Slúchadlá, ktoré vás potešia prémiovým 
zvukom a celkovým pohodlím počas 
používania. Výrobca aj tento rok pripravil 
nástupcu svojej zabehnutej série. My 
sme radi, že pôvodné typy prvkov zostali 
a máte tak pevné slúchadlá aj na cesto-
vanie. V balení je aj ochranné vrecúško, 
nemusíte sa obávať ich prenášania.

Náušníky sú oválne a kompletne 
ukryjú vaše uši. To je len časť odhluč-
nenia, tu si totiž môžete zapnúť aktívne 
odhlučnenie. Funguje veľmi dobre. Do-
konca aj zvuk bol živší, pokým bola táto 
funkcia aktívna. Nám sa páči koncept 
slúchadiel, ktoré sú aktívne, ale dajú sa 
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- Na Super X-Fi režim si treba chvíľu 
zvykať

+ Pamäťová pena
+ Podsvietenie mušlí
+ Skutočný zvukový zážitok
+ Ovládanie na slúchadlách 

Creative
SXFI Air C

C e n a :  A i r  C 1 2 9 , 9 9  €
C e n a :  A i r 1 5 9 , 9 9  €

Creative

TIP
špičkové 

rozšírenie 
zvuku

použiť aj ako bežné káblové. Tým 
odpadá starosť o nabitie batérie. Tá 
sa nabíja cez microUSB konektor 
(áno tu už by sme USB-C očaká-
vali). Na výber sú vlastne celkovo 
štyri režimy používania. Prvý je 
úplný, a to cez Bluetooth a ANC. 
Vtedy vydržia prehrávanie hudby 
po dobu 20 hodín. Vypnutím ANC 
predĺžite výdrž batérie o 10 hodín. 
Tretí režim je pasívny, pripojením 
audiokábla, ktorý máte v balení. 
Posledný je režim s audiokáblom 
a aktivovaním funkcie ANC.

K slúchadlám môžete pripojiť 
naraz dve zariadenia Bluetooth 
a prepínanie medzi nimi funguje 
vynikajúco. Stačí pustiť hudbu 
z druhého zdroja a okamžite sa 
prepne prehrávanie. Rovnako tak 
sa aktivuje prichádzajúci hovor, ak 
počúvate hudbu z tabletu alebo 
notebooku.

TEST

Konštrukcia je pevná, prevažne 
plastová ale zosilnená oceľovým 
oblúkom. Náušníky sú jemné a prí-
jemné. Používajú materiál umelej 
kože a nie je v ňom ani vyslovene 
teplo. Teda za predpokladu, že nie 
ste na priamom slnku.

Tlmenie okolitých hlukov je 
výborné. JBL s tým má skúse-
nosť a slúchadlá sú výborné na 
cestovanie, ale aj do kancelárie. 
Zvuk klimatizácie a iných mono-
tónnych ruchov tým takmer úplne 
eliminujete. ANC sa dá nastaviť aj 
cez mobilnú aplikáciu, ale všetko 
dokážete nastaviť aj cez ovládacie 
prvky na pravej mušli.

 Sú tu tlačidlá na párovanie, 
ovládanie hudby, hovorov a nasta-
venie hlasového asistenta. Ak je vo 
vašom smartfóne dostupný, stačí 
ťuknúť na ľavú mušlu a aktivuje 
sa. Slúchadlá sú kompatibilné s 

JBL LIVE650BTNC 
V ZLOŽENOM STAVE

PRIEREZ SLÚCHADLOM 
PRI MODELI JBL 

LIVE650BTNC

Creative SXFI Air C
Slúchadlá, ktoré používajú špe-
ciálny zvukový čip a tzv. hologra-
fi ckú reprodukciu zvuku. Creative 
v tomto smere poskočil na ďalšiu 
úroveň a ukázal, ako si pred-
stavuje moderné multimediálne 
slúchadlá. Toto sú totiž tak trochu 
iné slúchadlá. Nechcú konkurovať 
hudobným velikánom, avšak za 
chrbtom v diaľke nechávajú bežné 
slúchadlá tohto typu.

Technológia Super X-Fi je im-
plementovaná v oboch modeloch 
Creative v našom teste. Tieto, 
s prívlastkom C, sú káblové a vy-
užiť môžete prepojenie s audio-
káblom alebo cez USB konektor. 
Model Creative Air má takisto káb-
lovú možnosť prepojenia, avšak aj 
bezdrôtový prenos cez Bluetooth 
a podporu na microSD kartu cez 
svoj vlastný slot. Rozdiel je aj 
v tom, že ľavá mušľa je dotyková 
a používa iný typ mikrofónu. Je to 
len taký malý štuplík, ktorý sa au-
diokonektorom zasunie do mušle. 
To je skutočne praktické. V oboch 
prípadoch ale nemáte možnosť 
slúchadlá zložiť ani otočiť mušle. 
Viac ako na cestách si ich vieme 
predstaviť doma.

Slúchadlá sa pohodlne nosia 
a majú bohaté polstrovanie. Uši 
skryjete do mušlí a budete ich mať 

kompletne obopnuté. Nikde nič 
netlačí a vďaka priedušnému lát-
kovému poťahu v nich nie je teplo. 
Vnútorná výplň je z pamäťovej peny. 
Je to cítiť už po stlačení náušníkov 
a pomalom obnovovaní ich tvaru. 
Látkové chrániče sa dajú oprať 
a v prípade potreby vymeniť za nové. 
Tie si ale treba objednať samostat-
ne. V balení nie sú náhradné.

Konštrukcia je celkovo robustná 
a je pripravená poskytnúť zvukový 
zážitok, aký od slúchadiel očaká-
vate. My sme ocenili aj pomerne 
dobré odhlučnenie vlastnej repro-
dukcie. Toto nebýva až tak zvykom 
a tým, že ide o špeciálne slúchadlá 
aj pre hráčov, by sme tento pa-
rameter neočakávali. Mušle majú 
podsvietený kruhový prvok. Nemá-
me radi „kolotočarinu“, ale toto je 
decentné. Dá sa vypnúť tlačidlom 
zo slúchadiel alebo aj cez program 
v počítači. Ten okrem výberu farby 
podsvietenia zároveň slúži na 
nastavenie zvuku 2.0, 5.1 a 7.1. 
V rámci tlačidiel je na mušli okrem 
vypnutia mikrofónu a potencio-
metrického nastavenia hlasitosti 
aj tlačidlo na vypnutie SXFI. Verte, 
ak si raz vypočujete zvuk s týmto 
režimom, nebudete ho vypínať.

Zvukovo sa umiestňujú inde. 
Nie sú to slúchadlá, ktoré chcú byť 

superpresné v reprodukcii zvuku. 
Nie sú to ani slúchadlá s pseudo-
priestorovým efektom alebo super 
basové slúchadlá. Sú zamerané na 
vylepšenie zvuku a najmä jeho roz-
šírenie. Počuť ich na vlastné uši je 
skutočný zážitok. Totiž aj pri stereo 
režime máte pocit, ako keby to bol 

hlasovými asistentami Google 
Assistant a Amazon Alexa.

 Nám sa páčilo aj to, že za 15 
minút nabíjania ich nabijete na 
dve hodiny použitia.

Zvukovo sú veľmi dobré, a to 
celkovým vyvážením prednesu. 
Zážitok z počúvania si viete prispô-
sobiť podľa svojich predstáv pro-
stredníctvom bezplatnej aplikácie 
My JBL Headphones. Slúchadlá sú 
dostupné v troch farbách, môžete 
si vybrať svoju obľúbenú.

 Basy sú silné a zároveň hlbšie 
a dynamické. Stredy a výšky sú 
veľmi jasné, ale na úrovni, ktorá 
ich nestavia neprirodzene nad 
nízke tóny.
Zapožičal: www.jbl.sk

priestorový režim. Je 
to presne v súlade 
s technológiou Super 
X-Fi, ktorá aj stereo 
režim upraví tak, aby 
ste nemali pocit, že 
je nalepený na vašom 
pravom a ľavom uchu. 
Hudobne poskytnú 
silný zážitok a sú 
vhodné na hudbu, 
fi lmy aj hranie hier. 
Výhodou je, že mikro-
fón sa dá odopnúť, ak 
ho nechcete používať.
Zapožičal: Creative
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Lamax Tips1
Cenový tip na slúchadlá za krk. Sú 
ľahké, dobre sa ovládajú a hrajú 
celkom dobre. Plastová kon-
štrukcia je ľahká a tento spôsob 
vyhotovenia nás teší. Slúchadlá 
síce nebudú také pevné ako 
modely s hliníkovými prvkami, 
avšak nebudú ani také ťažké. 
Hlavný ovládací prvok, v ktorom 
je aj batéria, vedie z pravej mušle. 
Špeciálne tu upozorňujeme na 
fakt, že celková nízka hmotnosť je 
pozitívom a ochranou proti vypa-
dávaniu pravej mušle.

Tri veľké tlačidlá sa ovládajú dobre 
a sú kombinované. Primárne slúžia 
na úpravu hlasitosti a pozastavenie 
hudby. Dajú sa s nimi preskako-
vať prehrávané skladby a prijímať 
hovory ako aj aktivovať digitálny 
asistent vo vašom smartfóne. Bale-
nie slúchadiel obsahuje tri veľkosti 
nadstavcov a nabíjací kábel micro-
USB. Tu nám starší konektor až tak 
výrazne neprekáža. Slúchadlá tohto 
typu ho stále majú ako štandardný 
prvok. Jeho adaptácia na novší typ 
je pri bezdrôtových slúchadlách 
s prepojovacím káblom len pozvoľná.

Batéria vydrží 5 hodín. To nie je 
príliš dlho na tento typ. Je ale prav-

dou, že výrobcovia často pridávajú 
akumulátor ako samostatný prvok. 
Na spojovacom kábli by ste tak mali 
ovládacie tlačidlá a samostatný 
plastový prvok na batériu. V poho-
tovostnom režime vydržia do 100 
hodín, a tak ich odporúčame aj ako 
slúchadlá do kancelárie. Keď ich 
nechcete mať na ušiach, zložíte si 
ich a zostanú uchytené o váš krk. 
Stále ich môžete mať pripojené 
k smartfónu a v prípade potreby po-
užiť pri telefonovaní. Páčila sa nám 
možnosť pripojenia dvoch zariadení. 
Ak počúvate hudbu na notebooku 
a začne vám zvoniť telefón, hudba 
sa pozastaví a vy môžete slúchad-
lami telefonovať cez mobil. Rovnako 
to funguje aj pri hudbe. Na to, aby 
sa spustilo prehrávanie z druhého 
zdroja, potrebujete preskočiť sklad-
bu, pustenie pozastavenej neprepne 
audiozdroj.

Hudobne sa nám páčili. Iste, majú 
nejaké rezervy, no zvuk je v tejto 
cenovej kategórií dobrý. Basy sú dy-
namické aj keď nám chýbala väčšia 
hĺbka. Miestami sa nám javili tvrdšie. 
Stredy aj výšky sú zreteľné, nie sú ale 
také čisté, ako by sme si priali.
Zapožičal: Lamax Electronics

LegacyOne Wireless 
Earphones
Slúchadlá do ucha, ktoré budú poho-
dlné aj pre tých, čo nemajú radi in-ear 
modely. Gumové nadstavce sú kratšie, 
a tak sa síce mierne dajú do zvukovodu 
ale v menšej miere, ako pri klasickom 
vyhotovení.

Umiestňujú sa za krkom a sú 
bezdrôtové s Bluetooth 5.0. Výrobca 
má niekoľko farieb týchto slúchadiel 
a spomedzi nich ešte rozlišuje medzi 
matným a kovovým vyhotovením. Slú-
chadlá sa dajú používať na športovanie 
a majú odolnosť voči dažďu a spoteniu. 
V ušiach držia dobre vďaka aretačným 
gumičkám. Tie sú teraz v jednom celku 
s nadstavcami do ucha. V balení máte tri 
veľkosti. Rozdiely vo veľkosti nadstavcov 
sú minimálne.

Konštrukčne sú špecifi cké. Tento typ 
vám nemusí sedieť v uchu. Jednoducho 
ich tam totiž nevložíte. Majú veľké mušle 
a ak vám nedržia Apple AirPods a im 
podobné slúchadlá, takmer určite nepo-
chodíte ani pri LegacyOne. Na dosiah-
nutie najlepšej kvality zvuku a hlavne 

OVLÁDACÍ PRVOK 
SLÚCHADIEL LAMAX 

TIPS1

- Nebudú v ušiach držať každému

+ Basový prejav
+ Odolnosť voči spoteniu
+ Stabilné držanie v ušiach

LegacyOne
Wireless Earphones

C e n a : 1 5 9  €

LegacyOne

- Výdrž iba 5 hodín
- Zastreté stredy a výšky

+ Ľahké, iba 10 gramov
+ Stabilné držanie v ušiach
+ Ovládacie prvky

Lamax
Tips1

C e n a : 3 1 , 9 0  €

stabilného držania, je potrebné, aby boli 
v uchu úplne tesne.

Výrobca sa zameral aj na ovládanie. 
Obe majú dotykové plochy. Nimi sa ovlá-
da hudba, hovory, hlasitosť a špeciálny 
zvukový režim. Jediné tlačidlo, ktoré je 
fyzické, je to na zapnutie a párovanie 
slúchadiel. Konektor na nabíjanie micro-
USB nám až tak neprekážal, v malých 
slúchadlách ho ešte akceptujeme.

Ovládanie je pohodlné a nemáme 
k nemu výhrady. Aj dotykové plochy sú 
veľké, čo zjednodušuje použitie gest pri 
nastavení hlasitosti. Špeciálny zvukový 
režim sa nám nepodarilo aktivovať.

Komu tento typ slúchadiel drží v ušiach 
dobre, bude spokojný so silným zvukom. 
Prekvapivo máte silné basy a pri týchto 
slúchadlách ich rozhodne nebude treba 
zintenzívňovať ekvalizérom. Výšky 
a stredy sú reprodukované v miernom 
úzadí vzhľadom na silu nízkych tónov. So 
zvukom sme boli spokojní a reprodukcia 
nízkych tónov je pri cvičení žiaduca.
Zapožičal: mi-store.sk
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- ANC nie je také silné ako pri iných 
slúchadlách
- Prenikavejšie výšky

+ Stabilné a pohodlné nosenie
+ Odolnosť IPX4
+ Aktívne odhlučnenie

Sony
WI-SP600N

C e n a : 1 5 9  €

Sony

       Verdikt
Creative SXFI Air C sú špeci-
álne slúchadlá na reprodukciu 
rozšíreného priestorového zvuku. 
Odporúčame ich na domáce 
počúvanie hudby, fi lmov, ale aj pre 
príležitostných hráčov. Získate 
s nimi zvuk, aký ste ešte nepoču-
li. Je to ozajstný zážitok, a to aj 
v stereo režime.

Sony WI-SP600N
Ide o športovo zamerané slúchadlá 
s umiestnením za krkom. Pomerne dobre 
držia v ušiach. To najmä keď zoberieme 
do úvahy jednoprvkové vyhotovenie. Na 
spojovacom kábli sú batéria a ovládacie 
tlačidlá v rámci jedného prvku. Umiest-
nený je bližšie k ľavej mušli. Napriek tomu 
sa slúchadlo nevyberá z ucha. Súčasťou 
konštrukcie sú aretačné prvky. V balení 
máte až štyri veľkosti nadstavcov, vďaka 
čomu si lepšie vyberiete vhodnú veľkosť.

Slúchadlá majú aktívne potlačenie 
hluku, a to v dvoch režimoch. Prvý je 
štandardný na eliminovanie rušenia 
štandardného šumu a hluku, druhý pre-
púšťa nízke tóny. Ideálne, ak potrebujete 
vedieť, čo sa okolo vás deje alebo počuť 
hlasové oznamy. Štandardné odhlučne-
nie je poznať, no testovali sme slúchadlá 
so silnejším odhlučnením. Tlmenie ale 
bolo poznať a výhodou bude, že vo väč-
šine prípadov nebude treba použiť ANC 
s dôrazom na prepúšťanie hlasu. Mik-
rofóny totiž výrazne zosilnia napríklad 
zvuky vetra alebo premávky. Je lepšie si 
dať slúchadlá dole ako počúvať hudbu 
s týmito zosilnenými zvukmi.

Majú certifi káciu IPX4 a prežijú dážď 
aj spotenie. Nie sú vhodné na ponorenie 

Názov modelu / 
Technické parametre

Creative
SXFI Air C

JBL
Live650BTNC

Lamax
Tips1

LegacyOne
Wireless 

Earphones

Sony
WI-SP600N

Typ audio jack / microUSB Bluetooth 4.2 Bluetooth 4.2 Bluetooth 5.0 Bluetooth 4.1

Veľkosť meniča [mm] 50 40 10 N/A 6

Odhlučnenie od okolia nie ANC nie konštrukciou ANC

Funkcia handsfree áno áno áno áno áno

Frekvenčný rozsah [Hz] 20 ÷ 20 000 16 ÷ 20 000 20 ÷ 20 000 N/A 20 ÷ 20 000

Typ konektora I konektor J konektor nemá nemá nemá

NFC nemá nemá nemá nie áno

Nabíjací konektor nemá microUSB microUSB microUSB microUSB

Výdrž batérie [hod.] N/A 20 / 30 5 9 6  s ANC

Hodnotenie

Vlastné odhlučnenie

Odhlučnenie od okolia

Kvalita reprodukcie
Pomer cena / celkové 

možnosti
Cena [EUR s DPH] 129,99 199,00 31,90 159,00 159,00

  Parametre a  hodnotenie  testovaných s lúchadie l

do vody. Ovládací prvok má prepína-
nie ANC režimov, tlačidlo na zapnutie 
a párovanie Bluetooth zároveň, tlačidlá 
hlasitosti a tlačidlo na pozastavenie 
hudby alebo prijatie hovorov.

Sony Headphones Connect je apliká-
cia, ktorá slúži na nastavenie slúchadiel. 
Aktualizujete ňou ich fi rmvér, prispôsobí-
te si ekvalizér alebo vyberiete režim ANC. 
Dostupnosť funkcií závisí od pripojených 
slúchadiel tejto značky.

Vyhotovenie je pevné, avšak gumový 
materiál ovládacieho prvku trpí efektom 
zažltnutia. Odporúčame preto inú než 
bielu alternatívu slúchadiel. Sony síce 
označuje nami testovanú ako bielu ale 
je to rýdzo šedá verzia, k bielej nemá ani 
len blízko.

Zvukovo budú spokojní aj náročnejší 
poslucháči. Tento model obsahuje 
funkciu Extra Bass, ktorú dlhodo-
bo hodnotíme pozitívne. Rozšírený 
zážitok z nízkych tónov je dynamický 
a nezasahujú výrazne do celkovej 
vyváženosti reprodukcie. Výhodou je, 
že nemusíte upravovať zvuk cez ekva-
lizér. Stredy sú ideálne, výšky trochu 
viac citeľné.
Zapožičal: Sony

JBL Live650BTNC sú zvuková 
klasika. Aktívne odhlučnenie 
a výborný zvuk je to čo reálne 
potrebujete. Výrobca pridáva mož-
nosť spárovania dvoch zariadení 
cez Bluetooth naraz. Funguje na 
jednotku. Škoda len nabíjania cez 
microUSB konektor.

Lamax Tips1 sú veľmi dobré 
slúchadlá za super cenu. Zvukovo 
nie sú dokonalé. To ale žiadne 
v tomto teste. Škoda, že vydržia 
iba 5 hodín prehrávania na jedno 
nabitie. Oceňujeme ale hmotnosť 
a pohodlné ovládanie

LegacyOne Wireless Earphones
ako ideálny model pre športov-
cov. Majú silný zvuk s rozšíreným 
basovým zážitkom. Ich jediná 
nevýhoda je, že v ušiach nebudú 
držať každému. Páčilo sa nám 
dotykové ovládanie.

Sony WI-SP600N sú takisto s jas-
ným zameraním pre športovcov. 
Majú aktívne odhlučnenie, no nie 
také silné, ako sme ho pociťovali 
pri iných slúchadlách. Dobre držia 
v ušiach, odolajú spoteniu a majú 
premyslene usporiadané prvky na 
ovládacom prvku.
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Leto je tu a spolu s ním aj letné 
dovolenky a všemožné výlety. Či už 
budete v lete na Slovensku alebo 
v zahraničí, pripravili sme pre vás výber 
užitočných aplikácií, ktoré využijete 
nielen počas letných mesiacov.

Užitočné 
aplikácie na leto

Mapy Google
Aplikáciu Mapy Google pravdepodobne netreba 
nikomu bližšie predstavovať. Je predinštalovaná 
v zariadeniach so systémom Android a takisto je 
k dispozícii pre iOS zariadenia. Väčšina používa-
teľov však nevie naplno využiť jej potenciál.

Mapy Google sú užitočné pri navigácii v aute 
počas šoférovania a tiež aj pri pešej navigácii. 
Zároveň obsahujú údaje o mestskej hromadnej 
doprave v mnohých svetových mestách, takže 
vám poradia, na aký autobus alebo metro máte 
nastúpiť a kde treba prestúpiť. Faktom je, že 
Mapy Google používame na dovolenkách aj slu-
žobných cestách a ešte sme sa s nimi nestratili. 
Niekedy v prehustených metropolách býva prob-
lém s GPS signálom, a tak pri pešej navigácii 
priebežne sledujte, či idete správne. 

Praktickou funkciou je obrazovka Pre vás, 
kde vám aplikácia ponúka prispôsobené tipy na 
zaujímavé lokality. Mapy Google tiež umožňujú 
jednoducho vyhľadávať reštaurácie, potraviny, 

atrakcie či hotely vo va-
šom okolí. Zároveň máte 
k dispozícii recenzie os-
tatných používateľov, čo 
vám pomôže s výberom. 
A Mapy Google ponúkajú 
aj offl  ine režim, mapové 
podklady si môžete 
stiahnuť do zariadenia 
a znížiť tak spotrebu 
dát počas dovolenky.

Sygic Travel
Sygic Travel je praktická aplikácia na cesto-
vanie, ktorá funguje ako turistický sprievodca. 
K dispozícii máte mapu miesta, kam idete na 
dovolenku alebo výlet a tiež aj zoznam miest, 
ktoré sa oplatí vidieť. Pomocou aplikácie si 
tiež môžete vopred vytvoriť itinerár a ním sa 
následne riadiť pri prehliadke mesta.

Sygic Travel obsahuje viacero praktických 
informácií a prepojenie s ďalšími službami. 
Vďaka tomu máte na jednom mieste informá-
cie o atrakcii, otváracie hodiny, výšku vstup-
ného a tiež aj údaje o tom, ak danú atrakciu 
môžete navštíviť pomocou niektorej z turis-
tických kariet. Z tohto hľadiska ide o praktickú 
aplikáciu počas cestovania kdekoľvek.

GetYourGuide
GetYourGuide je aplikácia s ponukou platených 
atrakcií vo vašom okolí. Ak teda prídete do 
cudzieho mesta, ktoré si popozeráte a premýš-
ľate, čo ďalšie robiť, táto aplikácia môže pomôcť. 
V ponuke nájdete všemožné prehliadky mesta, 
návštevy múzeí a ďalších atrakcií, ale aj celo-
denné výlety či transport na letisko a späť.

Výhoda aplikácie spočíva najmä v jedno-
duchom a pohodlnom používaní. Okamžite si 
môžete pozrieť, čo je možné robiť vo vašom 
okolí alebo v meste, kam sa chystáte. Ak vás 
niečo zaujme, kúpa zážitku je taktiež rýchla 
a pohodlná – váš nákup takisto netreba tlačiť, 
preukážete sa mobilným kupónom, ktorý je 
k dispozícii priamo cez aplikáciu. Praktické.

Locus Map
Mapy Google sú 
užitočným pomocní-
kom pri spoznávaní 
mestských oblastí, 

avšak turistické 
chodníky ešte podrobne 

nepoznajú. Na tento účel 
odporúčame aplikáciu Locus Map.

Tá ponúka outdoorovú navigáciu pre rôzne 
aktivity, ako je turistika, jazda na horských 
bicykloch, beh, cykloturistika alebo geocaching. 
Aplikácia ponúka aj offl  ine režim a bohatú 
databázu rôznych máp a trás. Takisto si môžete 
vytvoriť, upravovať a plánovať vlastné trasy 
a tréningy a tie importovať a exportovať v rôz-
nych formátoch.

Vypadni.sk
Vypadni.sk je najlepšia aplikácia s databázou 
atraktívnych miest na Slovensku. Pokiaľ teda 
chcete počas leta spoznávať krásy našej krajiny, 
odporúčame vám stiahnuť a nainštalovať 
si aplikáciu Vypadni.sk. V jej ponuke nájdete 
množstvo skrytých pokladov, keďže obsahuje 
viac ako 2000 objektov a ti-
sícky fotografi í z celého 
Slovenska.

Aplikácia ponúka 
vyhľadávanie objek-
tov, GPS kompas, in-
formácie o vstupnom 
a otváracích hodinách 
a tiež aj priame prepojenie 
na navigačnú aplikáciu. 

Aby ste sa 
nestratili a vedeli, 
čo sa oplatí vidieť1

Testovali sme
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PhotoTime
Poznáte pojem zlatá a modrá hodina? Zlatá ho-
dina označuje prvú a poslednú hodinu slnečného 
svitu, kedy svetlo okolo vás vytvára špecifi cký 
fotografi cký efekt a fotky majú vďaka tomu 
unikátny nádych. Obdobie zlatej hodiny je pre 
fotografov obľúbený čas na fotenie a aplikácia 
PhotoTime vám jasne povie, kedy začína a končí 

zlatá hodina vo vašej lokali-
te. Je to praktické najmä 

počas dovoleniek.
PhotoTime tiež 

obsahuje informácie 
o modrej hodine. 

V tomto prípade ide 
o svitanie alebo súmrak, 

kedy je obloha tmavomodrá 
a obvykle svieti aj pouličné osvetlenie. Výsledkom 
je unikátna scenéria, ktorú si môžete odfotiť. 

Google Lens
Aplikácia Google Lens 
využíva rozšírenú 
realitu, aby vám poskytla 
praktické informácie. Váš 
smartfón môžete napríklad namieriť na historickú 
budovu a Google Lens vám povie, čo je to za objekt.

Aplikácia tiež ponúka automatické rozpo-
znávanie textu, ktorý si môžete skopírovať 
a editovať vo vašom telefóne. K dispozícii je 
aj funkcia prekladania – telefón namierite na 
nápis v cudzom jazyku a na displeji sa zobrazí 
preklad v slovenčine alebo v inom jazyku, ktorý 
si zvolíte. Google Lens tiež pomôže pri návšte-
ve reštaurácie s výberom jedla a identifi kuje 
rôzne produkty.

AccuWeather
Smartfóny obvykle ponúkajú predinštalované 
aplikácie na predpoveď počasia, avšak ak hľadá-
te alternatívu, môžete vyskúšať službu AccuWe-
ather. Tá patrí medzi najobľúbenejšie aplikácie 
vo svojej kategórií a ponúka podrobnú hodinovú 

predpoveď počasia a ďalšie 
praktické informácie, 

pričom nechýba ani 
dlhodobá predpoveď. 
K dispozícii sú aj 
animované radarové 

a satelitné snímky

UVLens
Informácie o UV 
žiarení nájde-
te v mnohých 

aplikáciách na 
predpoveď počasia. 

Aplikácia UVLens však 
ide v tomto smere o krok ďalej 

a ponúka aj viacero podrobnejších informá-
cií, ktoré súvisia so slnečným žiarením.

Aplikácia vám odporučí, kedy je najlepší 
čas na vonkajšie aktivity a poradí vám, ako 
sa chrániť pred UV žiarením. Nechýbajú 
ani pripomienky na opätovné nanesenie 
ochranného krému. Ide teda o užitočnú 
aplikáciu, ktorú oceníte nielen na letnej 
dovolenke pri mori.

Snapseed
Aby ste získali z vašej fotky maximum, je 
vhodné ju upraviť v nejakom editore fotografi í. 
Do pozornosti dávame aplikáciu Snapseed, 
pretože je dostupná zadarmo a ponúka sku-
točne bohatú paletu nástrojov. Snapseed môže 
z hľadiska funkcionality konkurovať aj viacerým 
plateným aplikáciám.

Snapseed je vhodný na jednoduché a rýchle 
úpravy fotiek, ale aj na pokročilejšiu editáciu 
a používanie nástrojov, ako je selektívne retu-

šovanie expozície, sýtosti 
jasu a teploty farieb. 

Aplikácia tiež obsa-
huje databázu fi ltrov 
a rôzne efekty na 
rýchle dosiahnutie 

žiadaného efektu. 

vstup alebo hlasovú konverzáciu. 
Prekladač Google tiež 

obsahuje funkciu, ktorá 
využíva fotoaparát 
smartfónu. Pomo-
cou tejto funkcie si 
môžete jednoducho 
preložiť informačné 
tabule alebo ďalšie 
rôzne nápisy.

Fotky Google
Aplikácia Fotky 
Google je predinšta-
lovaná v zariadeniach 
so systémom Android a je 
k dispozícii aj pre platformu iOS. Ide o jedno 
z najlepších riešení pre zálohovanie fotiek do 
cloudu. Dôvodov je niekoľko.

Fotky Google vám ponúkajú neobmedzené 
úložisko, pokiaľ sa rozhodnete zálohovať fotky 
vo vysokej kvalite. Pri fotení pomocou smartfónu 
je strata kvality pri zálohovaní v tomto nasta-
vení minimálna. Zálohovať môžete všetky fotky, 
prípadne iba tie, ktoré sa rozhodnete manuálne 
uložiť do cloudu.

Praktické je, že Fotky Google vám vybrané fotky 
automaticky vylepšia a tiež vám pripravia albumy 
z dovolenky či výletov. Táto služba takisto ponúka 
rýchle a praktické vyhľadávanie podľa dátumu, lo-
kality, osôb alebo objektov na fotkách. Najnovšie 
pribudla možnosť vyrobiť si fotoknihu priamo 
z vašich fotiek, ktoré máte vo Fotkách Google.

FLIO
FLIO je praktická aplikácia pre každého, kto často 
využíva leteckú dopravu. FLIO obsahuje informá-
cie o letiskách a tiež aj rozvrh príletov a odle-
tov. K dispozícii sú informácie o reštauráciách 
a doprave z letiska a na letisko. FLIO v niektorých 
prípadoch ponúka aj výhodnejšie ponuky alebo 
údaje o letiskových salónikoch. Zároveň je to apli-
kácia, do ktorej si môžete ukladať vaše budúce 
a minulé lety.

FLIO tiež ponúka integráciu s Google Kalen-
dárom a službou TripIt, lety z týchto služieb 
integruje automaticky. A do aplikácie si môžete 
uložiť aj váš palubný 
lístok – či už vo forme 
screenshotu alebo ho 
importujete zo súboru 
vo formáte pkpass. 

Na aplikácii oceňu-
jeme prehľadný dizajn 
a praktické informá-
cie. Pridanou hodno-
tou je možnosť uložiť 
si údaje o vernostných 
kartách či miestach, 
kde parkujete. 

P R E H Ľ A D

ROMAN KADLEC

Ďalšie praktické aplikácie3

Aby ste si zhotovili najkrajšie spomienky 
a neprišli o ne2

Prekladač Google
Ak cestujete do cudziny a obávate sa 
jazykovej bariéry, stiahnite si aplikáciu 
Prekladač Google. Ten vám umožní 
prekladať cudzí jazyk do slovenčiny 
a to bez ohľadu na to, či ide o písaný 
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Silná powerbanka so 
solárnym panelom
Už ste niekedy šli na viac ako jed-
nodňovú túru do hôr? Ak sa ešte len 
chystáte, nezabudnite že GPS na-
vigáciu a telefón budete stále po-
trebovať, takže si pribaľte poriadnu 
powerbanku. XLAYER Powerbank 
PLUS má úctyhodných 20 000 mAh, 
pričom obsahuje aj nabíjací solár-
ny panel. Má dva USB porty, takže 
okrem svojho smartfónu nabijete 
naraz aj zariadenia kamaráta či part-
nera. Oba USB výstupy majú 2,1 A, 
takže nabíjanie je relatívne rýchle. 
Samotný „solár“ zvládne pri dob-
rom svetle tempo 250 mAh a pokiaľ 
banku zavesíte celodenne externe 
na batoh (je odolná proti dažďu), 
máte o energiu na večer posta-
rané. Súčasťou 20 x 10 cm tela 

je aj LED baterka, ktorá si sama 
o sebe vystačí 140 hodín, ale 

to by ste už okrem nej nič 
nenabili. Váha powerbanky 

je síce až 0,5 kg, ale to 
sa dá vydržať.

2

Fero

  TOUCHIT       

BEST
Čo nemôže chýbať v našej 
letnej výbave na výletoch? 
Nechajte sa inšpirovať. 
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o sebe vystačí 140 hodín, ale 
to by ste už okrem nej nič 

Fľaša na vodu 
Pitný režim treba dodržiavať a 
v lete na výletoch dvojnásobne. 
Riešením môže byť kúpa vody v 
obchode, osobne však preferujem 
používanie špecializovaných fl iaš 
na vodu. Ich výhoda spočíva v tom, 
že sa dajú opakovane používať a 
človek má z toho dobrý ekologický 
pocit. V posledných mesiacoch som 
vyskúšal niekoľko takýchto fl iaš, od 
sklenených (značka EQUA) až po 
plastové, ktoré však neobsahujú Bis-
fenol A (BPA) a sú teda zdravé a ur-
čené na opakované používanie (napr. 
značka Dopper). Cena takýchto fl iaš 
sa štandardne pohybuje od 10 do 
20 eur a každá má svoje výhody. 
Najviac mi chutí voda zo sklenej 
fľaše, tá je však citeľne ťažšia. Na 
nosenie na výlety sú praktické 
plastové fľaše, počas nepou-
žívania je vhodné ich nechať 
doma otvorené. V opačnom 
prípade by sa v nich vytvoril 
zápach. 

1

Ondrej

Svietidlo na hlavu
Svetlo Ledlenser NEO10R je mojím 
výborným spoločníkom pri jazde 
na bicykli v noci. Hlavne je určené 
pre bežcov a turistov. Má hmotnosť 
len 180 gramov vrátane dobíjateľ-
nej batérie a vidíte s ním do diaľky. 
Nastaviť môžete tri stupne intenzity 
svetla – najvyšší 600 lúmenov, stred-
ný 250 lúmenov a nízky 10 lúmenov. 
Pri najvyššom stupni je dĺžka svetel-
ného lúča až 150 metrov. Refl ektor 
so širokým lúčom svetla má podobu 
uhlopriečky 16 : 9 so zahnutými roh-
mi a okrem toho, že vy vidíte dobre, 
dobre vidia aj ostatní účastníci cest-
nej premávky vás. Doba svietenia pri 
najsilnejšom stupni je 10 hodín a pri 
najnižšom až 120 hodín. Súčasťou 
dodávky je popruh na hruď, predlžo-
vací kábel, nabíjací USB kábel a jed-
na nabíjateľná batéria (3200 mAh). 

1

Téma

3

Roman
3
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Google Mapy
Asi vám žiadnu prevratnú letnú no-
vinku neprinesiem. Stále však stretá-
vam na ulici mladých ľudí, ktorí sa ma 
pýtajú, kde nájdu nejaký obchod či 
ulicu, pričom v ruke držia drahý tele-
fón. Potom vytiahnem svoj smartfón, 
zapnem Google Mapy a vyhľadám im 
to, čo potrebujú. Pozerajú na mňa 
s otvorenými ústami. Je to zvlášt-
ne, no nestalo sa mi to raz. A to sa 
dnes už pri tejto aplikácii nemôžete 
vyhovoriť, že nemáte dáta, pretože 
mapy si môžete stiahnuť aj off -line 
a používať ich kdekoľvek. Takže ak 
máte androidový smartfón, Google 
Mapy máte nainštalované auto-
maticky. Do iPhonu si ich treba 
nainštalovať. Skúste si na ne 
v správnom momente spome-

núť. Verte mi, pomôžu vám aj 
vo vašom meste.  

4

Tomáš

5

Mišo

6

Kvalitná obuv 
Ak nemáte dobré obutie, tak sa jed-
noducho necítite úplne spokojne na 
žiadnom mieste. Alebo sa mýlim? 
Kvalitná obuv je nutným základom, 
ktorý by mal byť dodržiavaný – či už 
idete do mesta, do hôr/lesa alebo 
iba na pláž. Dobre, na pláž radšej na-
boso. Pojem kvalitná obuv nemusí 
prioritne znamenať, že musí byť aj 
drahá, ale často to tak je. To treba 
uznať. Podstatné je však to, aby ste 
sa v nej vy cítili komfortne, či stojí 10 
alebo 100 eur. Vždy treba dbať na to, 
aby boli vaše nohy v maximálnom 
pohodlí a potom zdoláte akúkoľ-
vek prekážku. Z kategórie mest-
ská obuv mám overenú značku 
Adidas s podrážkou CloudFoam, 
ktorá je maximálne pohodlná. 
Posledné týždne „testujem“ 
aj značku Vans (Old Skool) 
a zatiaľ som veľmi spokojný. 
Z bežne dostupnej obuvi na 
zimu alebo do hôr vrelo 
odporúčam značku Sa-
lomon. 

5

Miro

Utierky na ruky 
Čistá myseľ je fajn, ale pri je-
dení špinavými rukami vám to 
veľmi nepomôže. Čistiace obrúsky 
alebo rôzne antibakteriálne spreje 
sú dobrý tip aj pre vás. „Umyjete“ 
si s nimi ruky a môžete sa tak bez 
obáv zo stafylokokov pustiť do vašej 
žemle alebo lepeňáku. Netreba byť 
ani ďaleko v horách, postačí typické 
cestovanie vlakom alebo lietadlom 
a osvieženie a prečistenie rúk príde 
vhod. Každému čo je vhodnejšie, 
niekto má rad vreckovky, niekto 
zase gély ale dostať kúpiť aj spreje. 
V prípade vreckoviek sa netreba 
obávať, že uschnú. Treba len ba-
líček poriadne zavrieť. Neprehá-
ňajte to s ich použitím, nech 
si neoslabujete telo prílišnou 
rozmaznanosťou. Ozaj a vie-
te, prečo sa na baleniach 
uvádza, že liakvidujú
99,9 % baktérií? Lebo 
tie ostatné ešte neboli 
objavené a ľudstvo 
môže objaviť na-
teraz neznáme 
druhy.

4

IT BEST

5
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MICHAL REITER

Veľké porovnanie 
vlajkových lodí

tomto článku sa pozrieme na to, 
ako by podľa nás mala vyzerať 
ideálna vlajková loď medzi 

smartfónmi na rok 2019 a túto predstavu 
následne porovnáme s telefónmi jednotlivých 
výrobcov. Do testu sme zakomponovali všetky 
zariadenia, ktoré sme v redakcii TOUCHIT 
testovali, a ktoré sa dajú bežne kúpiť na 
Slovensku. Špecialitou v teste je OnePlus 7 
Pro. Ten si aj na Slovensko môžete ofi ciálne 
objednať priamo z webu výrobcu a má ho 
v ponuke aj lokálny obchod Alza.sk.

V článku sa nenachádza iPhone, a to z toho 
dôvodu, že Apple svoje novinky medzi smartfón-
mi predstavuje až na jeseň. Nový iPhone teda 
zahrnieme do prípadného ďalšieho porovnáva-
nia jesenných vlajkových lodí.

Ako by mala vyzerať vlajková loď na rok 
2019?
Ak sa pozrieme na aktuálne technologické 
trendy a inovácie vo svete smartfónov, jedno-
ducho si môžeme spraviť predstavu o tom, ako 
by mala vyzerať ideálna vlajková loď. 

Prémiový telefón na rok 2019 ponúka veľký 
AMOLED displej s uhlopriečkou minimálne 6 
palcov. Tento displej je v niektorých prípadoch 
zaoblený, avšak to nepovažujeme za nutnosť. 
Samozrejmosťou sú však ultratenké rámiky 
okolo displeja a čo najmenší výrez v obrazovke. 

Tohtoročné vlajkové lode sú špecifi cké tým, 
že už nemajú iba jeden fotoaparát. Prakticky 
všetky telefóny majú 3 fotoaparáty, pričom 
každý fotoaparát má svoju vlastnú funkciona-
litu. Hlavný fotoaparát tak dopĺňa teleobjektív 
s funkciou optického priblíženia a ultraširo-
kouhlý fotoaparát, ktorý sa teší čoraz väčšej 
popularite. Samozrejmosťou sa postupne 
stáva aj špecializovaný nočný režim, ktorý 
počas fotenia sníma scénu niekoľko sekúnd 

Prvá polovica roku 2019 je za nami 
a je teda ideálny čas na rekapituláciu 
toho, čo jednotliví výrobcovia 
smartfónov tento rok predstavili.

V
a výslednú fotku vytvorí z viacerých snímok pri 
rôznej expozícii.

Maximálny možný výkon vo výbave vlaj-
kových lodí neprekvapí a hoci je merateľný 
pomocou všemožných aplikácií, z praktického 
hľadiska je väčším prínosom pocit svižnosti 
telefónu. Čoraz viac výrobcov takisto tvrdí, že 
optimalizuje používanie telefónu tak, aby mal 
aj po roku či 18 mesiacoch rovnakú svižnosť 
ako na začiatku. Toto bolo v minulosti pre An-
droid problémom, situácia sa však zlepšila.

Prémiové telefóny na rok 2019 tiež ponú-
kajú snímač odtlačkov prstov v displeji. Česť 
výnimkám, ale takéto umiestnenie je najčas-
tejšie a nakoľko je technológia ešte pomerne 
mladá, medzi jednotlivými telefónmi bývajú 
často viditeľné rozdiely v rýchlosti odomykania. 
A niekedy aj v spoľahlivosti.

3,5 mm jack sa začína postupne meniť na sku-
točnú raritu, od vlajkových lodí v roku 2019 oča-
kávame pokročilú odolnosť voči vode a prachu na 
úrovni niektorého zo štandardov IP. Výrobcovia sa 
takisto snažia maximalizovať výdrž batérie, a to 
najmä navyšovaním jej kapacity. Takisto zrýchľujú 
káblové aj bezdrôtové nabíjanie.

Faktom je, a to treba zdôrazniť hneď na 
úvod, že technológie tohtoročných vlajkových 
lodí sú do veľkej miery veľmi vyrovnané a dať 
jednoznačnú a najmä všeobecnú odpoveď na 
otázku, ktorý konkrétny telefón by ste si mali 
kúpiť, je prakticky nemožné. Pri výbere totiž 
treba brať do úvahy aj subjektívne preferencie 
značky, nadstavbu systému Android, rozpočet 
na telefón či špecifi cké potreby, ktoré môžu 
naplniť niektoré menej bežné funkcie vo výbave 
smartfónov.

Pozrime sa teda na jednotlivé vlajkové lode, 
ktoré boli tento rok predstavené a sú dostupné 
v predaji. Telefóny uvádzame v abecednom 
poradí.
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ASUS ZenFone 6
Pekná ukážka toho, ako si ASUS predstavuje 
vlajkovú loď. Má výklopný fotoaparát a extra dlhú 
výdrž. Batériu s kapacitou 5000 mAh by ste inde 
hľadali márne.

Pohľad na parametre
Po konštrukčnej stránke je to naozaj prepraco-
vaný kus. Obavy z odlomenia alebo pokazenia 
výklopného fotoaparátu môžete zahodiť za 
hlavu. Výrobca ho špeciálne testoval na 100-tisíc 
otvorení a zatvorení. V praxi to znamená výdrž 
mechanizmu po niekoľko rokov.

Zaujať chce aj IPS displejom, ktorý má 100 % 
pokrytie gamutu DCI-P3. Farby sú živé a kvalita 
obrazu naozaj vynikajúca. Podstatne lepšia 
ako pri smartfónoch Galaxy S10. Nový koncept 
fotoaparátu priniesol klasický koncept so 
zaobleným displejom po hranách bez nutnosti 
rôznych výrezov. Procesor Snapdragon 855 je 
samozrejmosťou a štedrá konfi gurácia v podo-
be 8 GB RAM a 256 GB úložiska takisto poteší. 
Páčil sa nám aj plnohodnotný slot na dve SIM 
karty a pamäťovú kartu zároveň. No a v nepo-
slednom rade sme ocenili prítomnosť 3,5 mm 
audiokonektora.

Dvojitý fotoaparát umožňuje 2x optický zoom, 
nebojte sa s ním fotiť. Snímač rozpoznania pádu 
ho pred dopadom na zem vráti do bezpečnej 
polohy. Nabíjanie nepatrí medzi najrýchlejšie, vý-

Huawei P30 Pro
Vlajková loď od Huawei je dostupná v štandardnej 
verzii a tiež aj vo verzii Pro. Druhá menovaná patrí 
k tomu najlepšiemu, čo je dnes na trhu dostupné.

Pohľad na parametre
P30 Pro je ukážkovým príkladom vlajkovej lode 

na rok 2019. Tomuto smartfónu nechýba praktic-
ky nič – má špičkový OLED displej s uhlopriečkou 
6,47 palca a rozlíšením 1080 x 2340 pixelov. Po-
háňa ho procesor Kirin 980, ktorý síce z hľadiska 
grafi ckého výkonu zaostáva za Snapdragonom 
855, avšak inak patrí k aktuálnej špičke na trhu. 
K dispozícii sú dve konfi gurácie, tá lepšie vybave-
ná má 8 GB RAM a 256 GB interné úložisko.

Huawei P30 Pro spĺňa odolnosť voči vode a pra-
chu na úrovni IP68 a má 4200 mAh batériu. Výdrž 
batérie je aj v praxi výborná, telefón vydrží viac ako 
deň náročného používania s aktívnym používaním 
displeja na úrovni 5 ÷ 7 hodín. Káblové nabíjanie 
dosahuje výkon až 40 W, úplné nabitie trvá hodinu. 
K dispozícii je 15 W bezdrôtové nabíjanie.

Telefón vyniká najmä trojitým zadným fotoa-
parátom, ktorý produkuje subjektívne najlepšie 
nočné fotky na trhu. Bezkonkurenčný je tiež 5x 
optický zoom, 10x hybridný zoom a až 50x digitál-
ny zoom. Nechýba ani ultraširokouhlý fotoaparát.

Snímač odtlačkov prstov je v displeji a odomy-
kanie je pomocou neho veľmi rýchle. Nemali sme 
problémy s presnosťou snímača.

robca ale poskytol aspoň 18 W nabíjačku. Pri takej 
veľkej batérii sa oplatí využiť nabíjačku s podporou 
Quick Charge 4. Z našich praktických skúseností 
vydrží ZenFone 6 na jedno nabitie dva dni bez 
toho, aby ste museli šetriť energiou. 

Zážitok z používania
Parametre vlajkovej lode a obrovská batéria. Toto 
budete mať pred očami zakaždým, keď budete 
telefón používať. Je to jeden z hlavných argumen-
tov. Iste, aj širokouhlý režim a nočné fotenie sú 
vlastnosti v prospech novej šestky.

Faktom ale je, že toto je vlajková loď s dlhou 
výdržou bez kompromisov. Pridanú hodnotu tvorí 
fotoaparát a možnosti nakrúcania videa. Teraz sa 
dá využiť predný displej na kontrolu toho, ako sa 
nakrúcate a zároveň neznižujete celkovú kvalitu 
použitím menej kvalitného selfi e fotoaparátu.

Operačný systém je výrazne zjednodušený 
oproti tomu, na čo sme boli pri tejto značke 
zvyknutí. 

Čím vyniká
Jeden fotoaparát na všetko a obrovský displej 
bez výrezov. Telefón, ktorý uspokojí priaznivcov 
náročnej fotografi e aj celkového výkonu. Cena 
zariadenia je adekvátna a kto chce ísť ešte nižšie, 
existuje verzia 6/128 GB. Na Slovensku je ale 
ofi ciálne dostupná nami testovaná verzia. 

Zážitok z používania
Huawei P30 Pro si nás získal celkovým spraco-
vaním, kvalitným trojitým fotoaparátom a dlhou 
výdržou na jedno nabitie. Počas používania sme 
ocenili aj rýchle káblové nabíjanie, a to najmä 
počas služobných ciest a výletov.

Pokiaľ ste v minulosti používali nejaké Huawei 
zariadenie, nadstavba EMUI 9.1 vás neprekvapí 
a budete sa cítiť ako doma. Noví používatelia 
si však budú chvíľu zvykať. Zvykli sme si na 
ovládanie pomocou gest, ktoré je veľmi chytľavé 
a praktické, niektoré jeho črty dokonca skopíro-
val aj samotný Google do ďalšej verzie systému 
Android.

EMUI 9.1 ponúka praktické funkcie, ako je 
premostenie Wi-Fi, či počítačový režim, ktorý 
môžete používať aj v bezdrôtovom režime na 
veľkej obrazovke. Praktické je bezdrôtové pre-
pojenie s počítačom na prenos súborov. Kvalita 
fotiek patrí k špičke, medzigeneračný skok 
spravilo aj video, ale v tomto smere sú na trhu 
lepšie smartfóny. 

Čím vyniká
Jednoznačne zadným fotoaparátom, ktorý 

ponúka 5x optický zoom a ToF senzor na precíz-
nejšie vytvorenie efektu rozmazaného pozadia. 5x 
zoom je skvelá vlastnosť, ktorú sme počas testo-
vania mnohokrát využili a nedáme na ňu dopustiť.

TOP vlastnosti

- OTOČNÝ FOTOAPARÁT 
OVLÁDATEĽNÝ AJ TLAČIDLAMI 
HLASITOSTI

- 5000 MAH BATÉRIA
- VEĽMI KVALITNÝ DISPLEJ

TOP vlastnosti

- 5X OPTICKÝ ZOOM
- VÝBORNÁ VÝDRŽ 

A NAJRÝCHLEJŠIE NABÍJANIE
- KVALITA FOTIEK V KAŽDEJ 

SITUÁCII, NAJLEPŠIE NOČNÉ 
FOTKY
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TOP vlastnosti

- KVALITA FOTOGRAFIE
- ŠPIČKOVÉ SPRACOVANIE TELA
- 1200 ÚROVNÍ PRE REŽIM BOKEH

TOP vlastnosti

- DISPLEJ NA CELÚ PREDNÚ 
STRANU

- VÝBORNÁ VÝDRŽ A 30 W NABÍ-
JANIE

- NÁDHERNÝ 90 HZ AMOLED 
PANEL
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Hard

Nokia 9 PureView
Tak trochu iné fotenie. Prioritou je kvalitná 
fotografi a, s ktorou sa plánujete dodatočne 
vyhrať. Nokia na to ide inak, aj preto sa stala 
terčom pozornosti so svojimi piatimi fotoapa-
rátmi.

Pohľad na parametre
Menšou anomáliou je použitie procesora 
Snapdragon 845. Je to stále veľmi výkonný 
procesor a z hľadiska výkonu dostávate rýchly 
smartfón. Pri čisto výkonnostných testoch je 
poznať, že Snapdragon 855 má navrch. Ďalšou 
zaujímavosťou je, že Nokia 9 PureView existuje 
len v jednej pamäťovej verzii. Máte 128 GB, kto-
ré sa ale nedajú nijak rozšíriť pre chýbajúci slot 
na pamäťovú kartu. Snímač odtlačkov výrobca 
integroval do displeja.

Displej je typu pOLED s podporou HDR10. 
Využitie takéhoto displeja je nielen na kvalitný 
fi lmový zážitok, ale aj na fotografi e, ktoré so 
smartfónom spravíte. Kombinácia dvoch fareb-
ných a troch čiernobielych 12 Mpx snímačov 
sa ukázala ako vhodná na tvorbu takpovediac 
profi  fotiek. Päť objektívov dokáže vyrobiť 1200 
úrovní hĺbky na fotografi i, čím získavate bez-
konkurenčné možnosti bokeh efektu a možnosť 
dodatočného upravovania preostrenia na RAW 
fotke. Počítajte ale s tým, že fotenie trvá 3 ÷ 5 
sekúnd na jednu takúto fotografi u.

OnePlus 7 Pro
Aj nová vlajková loď spoločnosti OnePlus je 
dostupná v dvoch verziách. My sme mali na 
test pokročilejšiu verziu Pro.

Pohľad na parametre
OnePlus 7 Pro ponúka prémiovú výbavu a za-
ujme hneď na prvý pohľad. Jeho 6,67-palcový 
Fluid AMOLED displej pokrýva prakticky celú 
prednú stranu telefónu. Nemá žiaden výrez ani 
dieru v displeji. Jeho rozlíšenie je 1440 x 3120 
pixelov, pomerne unikátnou vlastnosťou je 90 Hz 
obnovovacia frekvencia.

Telefón poháňa procesor Snapdragon 855, 
k dispozícii sú konfi gurácie až do 12 GB RAM 
a 256 GB úložiska. Slot na pamäťovú kartu 
chýba a rovnako aj 3,5 mm jack.

OnePlus 7 Pro nemá žiadnu IP certifi ká-
ciu, podľa výrobcu však prežije pád do vedra 
s vodou. Poteší 4000 mAh batériou a nadprie-
mernou výdržou na jedno nabitie a tiež aj 30 W 
rýchlym káblovým nabíjaním. Snímač odtlačkov 
prstov je zabudovaný v displeji a počas väčšiny 
času je najrýchlejším snímačom v displeji na 
trhu. Nefunguje však v režime spánku, telefón 
treba zodvihnúť alebo ťuknúť na displej. Počas 
testovania však nebola rýchlosť a spoľahlivosť 
rozpoznávania odtlačkov prstov konzistentná.

OnePlus 7 Pro má trojitý zadný fotoaparát 
s 3x optickým zoomom a ultraširokouhlým 

Čistý Android a 3320 mAh batéria je dobrá 
kombinácia a smartfón vydrží celý deň bežné-
ho používania. Nechýba podpora bezdrôtového 
nabíjania s výkonom 10 W.

Zážitok z používania
Je to nádherný, ale zároveň najšmykľavej-
ší smartfón v našom teste. Spracovanie je 
prvotriedne, presne tak, ako sme u Nokie zvyk-
nutí, a to aj u podstatne lacnejších modelov. 
Čistý Android je zároveň zapojený do programu 
Android One. Takže budete mať garanciu na 
ďalšie dve verzie tohto systému a tri roky bez-
pečnostných aktualizácií.

Páčili sa nám možnosti OZO Audio, ktoré 
umožnia nahrávať zvuk priestorovo. Na 
videu to bude počuť, ideálne po zapojení 
slúchadiel, no 3,5 mm konektora sa výrobca, 
žiaľ, vzdal.

Čím vyniká
Nokia 9 PureView je o vážnejšom fotení. To ale 
neznamená, že predbieha ostatné smartfóny 
v teste. Je to špecifi cký kúsok a výrobca ho 
tak aj orientuje. Chcete lepšie fotky, ale ešte 
sa necítite na zrkadlovku? Smartfón je niekde 
na pomedzí a spolieha sa sa na to, že využijete 
DNG formát a následné úpravy, aby ste z fotky 
vytiahli maximum. 

fotoaparátom. Nechýba ani nočný režim.

Zážitok z používania
OnePlus 7 Pro je nádherný kus hardvéru. Jeho 
displej si vás získa na prvý pohľad a chválime 
aj celkovú rýchlosť telefónu. Reakcie sú svižné 
a všetko pôsobí prémiovým dojmom. OnePlus 
7 Pro v tomto smere plne konkuruje drahším 
vlajkovým lodiam a často je aj o pár stotín 
sekundy rýchlejší.

Operačný systém Android 9 je v takmer čis-
tom prevedení a s minimom balastu. Páčila sa 
nám ľavá obrazovka, ktorá obsahuje praktické 
skratky a funkcie a tiež aj možnosť pridať si 
vlastné miniaplikácie. Niečo takéto by sme 
ocenili aj v ostatných nadstavbách ako alterna-
tívu ku Google Feedu.

Čím vyniká
OnePlus 7 Pro sa od konkurencie odlišuje 
najmä displejom, ktorý nemá žiaden výrez 
alebo dieru a pokrýva celú prednú stranu. 
Podobné riešenie ponúka aj ASUS s otočným 
fotoaparátom. OnePlus 7 Pro má tradič-
ný zadný fotoaparát a vysúvateľný predný 
fotoaparát.

Telefón sa od konkurencie odlišuje aj spôso-
bom distribúcie. Pokiaľ vás však tradičné znač-
ky neoslovili, OnePlus odporúčame vyskúšať.



9 9 9  €c e n a

9 4 9  €c e n a

TOP vlastnosti

- DVE SELFIE KAMERY, 4K
- SPÔSOB OVLÁDANIA 

A ROZHRANIE
- STEREO REPRODUKTORY A 3,5 

MM JACK

TOP vlastnosti

- 4K DISPLEJ S POMEROM STRÁN 
21 : 9

- FILMOVÝ REŽIM ZÁZNAMU VIDEA
- CELKOVÝ MULTIMEDIÁLNY 

ZÁŽITOK

Samsung Galaxy S10+
Ultrazvuková čítačka odtlačkov v displeji, vý-
borný fotoaparát a dvojitá selfi e kamera. Toto 
sú najvýraznejšie charakteristiky najlepšieho 
smartfónu Galaxy S na tento rok.

Pohľad na parametre
Na zahnutý displej sme si u Samsungu už zvy-
kli, oválny výrez na dve šošovky selfi e fotoapa-
rátu je niečo vskutku nové a neopozerané. Dy-
namický AMOLED displej je veľmi dobrý a vďaka 
nemu budete vidieť čo najvernejšie farby pri 
umelom osvetlení ako aj na priamom svetle. 
A má certifi káciu HDR10+. V našom regióne je 
dostupná verzia s procesorom Exynos 9820 
a na výber je viac pamäťových verzií. Najlacnej-
šia je práve v našom teste a spoľahnite sa na 
to, že je skutočne výkonná. Kapacita 8 GB RAM 
plne postačuje aj na strihanie videa a v čase 
prípravy nášho veľkého testu vlajkových lodí 
je dostupná aplikácia Adobe Premiere Rush 
CC špeciálne určená pre majiteľov niektorého 
z nových Galaxy S10.

Na ultrazvukový snímač odtlačkov si treba 
chvíľu zvykať a prísť na správnu polohu prsta 
a prítlak na displej. Veľká batéria s kapacitou 
4100 mAh poteší, zaslúžila by si ale rýchlejšie 
než 15 W nabíjanie. Samsung už pár mesiacov 
hovorí o SW aktualizácii, ktorá by povolila 25 W 
nabíjanie. Trojica zadných fotoaparátov je vý-

Sony Xperia 1
Xperia 1 je prakticky jediná vlajková loď, ktorá 
sa snaží zachovať tradičný dizajn a neexperi-
mentuje s výrezmi ani s vysúvateľnými alebo 
otočnými fotoaparátmi.

Pohľad na parametre
Vlajková loď od Sony vyzerá na pohľad luxusne 
a elegantne. Jej dizajn pôsobí moderne, a to aj 
napriek tomu, že obsahuje tradičné rámiky nad 
a pod displejom. Tie sú však naozaj tenké.

Telefón vyniká najmä OLED displejom 
s uhlopriečkou 6,5 palca a rozlíšením 1644 x 
3840 pixelov. Takéto rozlíšenie v inom telefóne 
nenájdete a Xperia 1 sa odlišuje aj pomerom 
strán 21 : 9. Procesor Snapdragon 855 dopĺňa 
6 GB RAM a 128 GB úložisko. K dispozícii je 
podpora pre microSD karty až do 512 GB.

Xperia 1 spĺňa odolnosť voči vode a prachu 
pre štandardy IP65 a aj IP68. Ponúka 3330 
mAh batériu, avšak reálna výdrž na jedno 
nabitie je lepšia, ako by sa mohlo zdať pri 
pohľade na kapacitu. V tomto smere Sony 
chválime. K dispozícii je iba 18 W rýchle 
nabíjanie. Bezdrôtové nabíjanie, žiaľ, tu nie je 
k dispozícii.

Sony sa po dlhej dobe odhodlalo opustiť 
jeden zadný fotoaparát a Xperiu 1 vybavilo 
trojitým fotoaparátom. Nechýba 2x optický 
zoom a ultraširokouhlý fotoaparát. Samo-

borná vec na širokouhlé fotky aj na 2x optické 
priblíženie. Výrobca implementoval odolnosť 
IP68 a podporu Fast Wireless Charging 2.0.

Zážitok z používania
Špičkový displej a rozhranie Samsung One UI je nie-
čo, čo si skutočne obľúbite. Praktické usporiadanie 
funkcií, veľké ovládacie prvky a niektoré presunu-
té na spodnú časť obrazovky. Razom nepôsobí 
telefón takým veľkým dojmom. Samsung sa o svoje 
telefóny dobre stará. Od jeho uvedenia pribudol 
špecializovaný nočný režim. Fotky stoja za to, avšak 
v niektorých prípadoch neboli také dobré ako pri 
konkurencii, a to za menej ako polovičnú cenu.

Galaxy S10+ považujeme za adepta na na-
krúcanie videí. Je tu kvalitná kamera a audio-
konektor, ktorý využijete na pripojenie externé-
ho mikrofónu. Nezanedbateľným faktorom je 
bezpečnostná platforma Knox na uchovávanie 
vašich dát a synchronizačná cloudová služba 
od Samsungu.

Čím vyniká
Kvalita fotografi í a tvorba videa. To je niečo, 
čo sme si na novom S10+ obľúbili. Samsung 
k nemu ponúka aj nadštandardný zákaznícky 
servis. Je to celkovo výborný smartfón. Vydrží 
celý pracovný deň, ale počítajte s tým, že nabí-
jačku je treba mať stále po ruke.

statný nočný režim nie je k dispozícii, kvalita 
fotiek pri slabom osvetlení je však dobrá.

Zážitok z používania
Xperia 1 ponúka unikátny zážitok z používania 
najmä vďaka displeju s pomerom strán 21 : 9. Ten 
využijete pri sledovaní fi lmov a videí, nakoľko 
telefón podporuje tzv. režim tvorcu a napríklad 
obsah zo služby Netfl ix zobrazuje tak, ako bol 
pôvodne vytvorený. V prípade tohto telefónu 
dávame do pozornosti aj kvalitnú stereo repro-
dukciu zvuku.

Na výšku pretiahnutý displej však oceníte aj 
počas bežného používania. V každej aplikácii 
vidíte o pár riadkov viac obsahu a oceníte ho aj 
pri používaní dvoch aplikácií súbežne. 

Reakcie systému sú svižné, Android 9 je 
prakticky v čistej verzii a Xperia 1 má doteraz 
najlepšiu kvalitu fotiek, ktorá priamo atakuje 
konkurenciu.

Čím vyniká
Xperia 1 vyniká displejom – jeho rozlíšením 
a tiež aj pomerom strán. Displej ponúka 
unikátny multimediálny zážitok pri sledovaní 
videa aj pri bežnom používaní. Xperia 1 sa tiež 
odlišuje špeciálnym režimom záznamu videa, 
avšak to je funkcia, ktorú reálne využijú iba 
kreatívni tvorcovia videa.

borná vec na širokouhlé fotky aj na 2x optické 
priblíženie. Výrobca implementoval odolnosť 
IP68 a podporu Fast Wireless Charging 2.0.

Špičkový displej a rozhranie Samsung One UI je nie-
čo, čo si skutočne obľúbite. Praktické usporiadanie 
funkcií, veľké ovládacie prvky a niektoré presunu-
té na spodnú časť obrazovky. Razom nepôsobí 
telefón takým veľkým dojmom. Samsung sa o svoje 
telefóny dobre stará. Od jeho uvedenia pribudol 
špecializovaný nočný režim. Fotky stoja za to, avšak 
v niektorých prípadoch neboli také dobré ako pri 
konkurencii, a to za menej ako polovičnú cenu.

Galaxy S10+ považujeme za adepta na na-
krúcanie videí. Je tu kvalitná kamera a audio-
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Model telefónu ASUS 
ZenFone 6

Huawei 
P30 Pro

Nokia 9 
PureView

OnePlus 
7 Pro

Samsung 
Galaxy S10+

Sony 
Xperia 1

Xiaomi 
Mi 9

Operačný systém Android 9.0, aktualizácie 
1. 6. 2019

Android 9.0, aktualizácie 
5.5.2019

Android 9.0, aktualizácie 
1. 2. 2019

Android 9.0, aktualizácie 
1.5.2019

Android 9.0, aktualizácie 1. 
6. 2019

Android 9.0, aktualizácie 
1. 6. 2019

Android 9.0, aktualizácie 
1. 4. 2019

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

Pamäť RAM / ROM / iná [GB] 8 / 256 8 / 256 6 / 128 12 / 256 8 / 128 6 / 128 6 / 64

Procesor Snapdragon 855, 8-jadrový, 
2,8 GHz

Kirin 980, 8-jadrový, 2,6 
GHz

Snapdragon 845, 8-jadrový, 
2,8 GHz

Snapdragon 855, 8-jadrový, 
2,8 GHz Exynos, 8-jadrový, 2,7 GHz Snapdragon 855, 8-jadrový, 

2,8 GHz
Snapdragon 855, 8-jadrový, 

až 2,84 GHz

Displej, počet farieb IPS, 16 miliónov OLED, 16 miliónov pOLED, 16 miliónov Fluid AMOLED, 16 miliónov Dynamic AMOLED, 16 
miliónov OLED, 16 miliónov Super AMOLED, 16 miliónov

Displej - veľkosť [palcov] / 
rozlíšenie [bodov] 6,4 / 1080 x 2340, 19,5 : 9 6,47 / 1080 x 2340, 19,5 : 9 5,99 / 1440 x 2880, 18 : 9 6,67 / 1440 x 3120, 19,5 : 9 6,4 / 1440 x 3040, 19 : 9 6,5 / 1644 x 3840, 21 : 9 6,34 / 1080 x 2340, 19,5 : 9

Slot na pamäťovú kartu microSDXC do 2 TB NM do 256 GB nemá nemá microSDXC do 512 GB microSDXC do 512 GB nemá

Bluetooth, Wi-Fi, NFC, 3,5 
mm jack 5.0, ABGNac, áno, áno 5.0, ABGNac, áno, nie 5.0, ABGNac, áno, nie 5.0, ABGNac, áno, nie 5.0, ABGNac/ax, áno, áno 5.0, ABGNac, áno, nie 5.0 ABGNac, áno, nie

Hlavný fotoaparát 48 (f/1.8) + 13 (f/2.4) Mpx, 
4K, 30 fps

40 (f/1.6) + 20 (f/2.2) + 
8 (f/3.4) Mpx + ToF, 4K, 

30 fps

2x 12 RGB (f/1.8) + 3x 
12 Mono (f/1.8) Mpx, 4K, 

30 fps

48 (f/1.6) + 16 (f/2.2) + 8 
(f/2.4) Mpx, 4K, 60 fps

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

12 (f/1.6) + 12 (f/2.4) + 12 
(f/2.4) Mpx, 4K, 30 fps

48 (f/1.8) + 16 (f/2.2) + 12 
(f/2.2) Mpx, 4K, 60 fps

Predný fotoaparát 48 (f/1.8) + 13 (f/2.4) Mpx, 
4K, 30 fps

32 (f/2.0) Mpx, Full HD, 
30 fps 20 (f/2.0) Mpx, 4K, 30 fps 16 (f/2.0) Mpx, Full HD, 

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

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

Batéria, IP odolnosť 5000 mAh, nemá 4200 mAh, IP68 3320 mAh, IP67 4000 mAh, zvýšená 
odolnosť bez IP 4100 mAh, IP68 3330 mAh, IP65/IP68 3300 mAh, nemá

Rozmery [mm] / hmotnosť 
[gramov] 159 x 75 x 9 / 190 158 x 73 x 8,4 / 192 155 x 75 x 8 / 172 162 x 76 x 8,8 / 206 157 x 74 x 8 / 175 167 x 72 x 8,2 / 178 158 x 75 x 7,6 / 173

Káblové, bezdrôtové nabíjanie USB-C, 18 W, nemá USB-C, 40 W, 15 W 
bezdrôtové

USB-C, 18 W, 10 W 
bezdrôtové USB-C, 30 W, nemá USB-C, 15 W, 15 W 

bezdrôtové USB-C, 18 W, nemá USB-C, 18 W až 27 W, 20 W 
bezdrôtové

Zapožičal ASUS Huawei TCCM Alza.sk Samsung Sony mi-store.sk

Cena [EUR s DPH] 619 999 629 819 999 949 499

Benchmarky

AnTuTu Benchmark - Total score 318 395 309503 263529 372278 316659 334564 370954

PCMark for Android - 
Performance 9 763 9056 8343 9894 7576 8888 8951

3DMark Sling Shot Extreme 
- Total 5 654 4356 4673 5678 4379 5617 5497

Graphic 6 301 4349 5139 6212 5162 6326 6355

Physics 4 159 4380 3548 4364 2860 4035 3734

VRMark Amber Room - Total 4 962 5083 4645 4961 4986 4978 5003

A1 SD Bench - RAM [MB/s] 16 113 15512 13940 28356 23 690 28186 23722

Úložisko čítanie / zápis [MB/s] 784 / 181 588 / 205 725 / 220 1266 / 404 775 / 184 563 / 183 428 / 122

Hodnotenie

Dizajn a konštrukcia

Hardvérová výbava

Rýchlosť

Výdrž

P a r a m e t r e  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

Xiaomi Mi 9
Mi 9 sa drží zaužívaného konceptu smartfónov 
od Xiaomi a ponúka výbavu vlajkovej lode za 
cenu telefónu strednej triedy.

Pohľad na parametre
Xiaomi Mi 9 je výborne vybavený telefón, 
v niektorých špecifi káciách však výrobca šetril. 
Základom telefónu je kvalitný Super AMOLED 
displej s uhlopriečkou 6,39 palca a rozlíšením 
1080 x 2340 pixelov. Procesor je Snapdra-
gon 855 a na Slovensku sa ofi ciálne predáva 
konfi gurácia so 6 GB RAM a 64 GB úložiskom. 
Takéto úložisko sa môže niekomu máliť, keďže 
Mi 9 nepodporuje žiadne pamäťové karty. 
Telefón takisto nedisponuje odolnosťou voči 
vode na úrovni IP.

Mi 9 má snímač odtlačkov prstov v dis-
pleji, subjektívne fungoval pomalšie a menej 
spoľahlivo ako konkurencia. 3,5 mm jack vo 

výbave nenájdete. Batéria má kapacitu 3300 
mAh, výdrž telefónu je priemerná. K dispozícii 
je nabíjanie rýchlosťou až 27 W v prípade káb-
lového pripojenia a 20 W v prípade bezdrôto-
vého nabíjania. Súčasťou balenia je však 18 W 
káblová nabíjačka. 

Xiaomi Mi 9 má trojitý zadný fotoaparát 
s 2x optickým zoomom a ultraširokouhlým 
fotoaparátom. Z hľadiska pomeru cena/kvalita 
fotiek je Mi 9 veľmi atraktívny smartfón. Poteší 
aj vysokou kvalitou záznamu videa v režime až 
do 4K pri 60 fps.

Zážitok z používania
Mi 9 využíva Android s nadstavbou MIUI. Aj 
v jej prípade platí, že si na ňu budete chvíľu 
zvykať, ak je Mi 9 váš prvý telefón od Xiaomi. 
Reakcie telefónu sú však svižné a bezproblé-
mové. Oceňujeme aj pravidelné aktualizácie. 

Mi 9 prekvapil LED diódou, ktorá sa postupne 
z výbavy telefónov vytráca. Nechýba ani NFC 
pre bezkontaktné platby.

Telefón ponúka vysokú kvalitu používateľ-
ského zážitku. Ocenili sme jeho trojitý zadný 
fotoaparát a vysoký výkon. Škoda chýbajúceho 
slotu pre pamäťové karty. Vytknúť môžeme 
priemernú výdrž batérie a subjektívne o niečo 
horší snímač odtlačkov prstov v displeji, ako 
ponúka konkurencia.

Čím vyniká
Jednoznačne cenou. V dobe prípravy tohto 
článku sa Mi 9 v ofi ciálnom obchode mi-store.
sk predával za 459 eur s darčekom vo forme 
bezdrôtovej nabíjačky. V porovnaní s niektorými 
vlajkovými loďami tak zaplatíte polovičnú cenu, 
avšak zážitok a výbava tohto telefónu nie je 
polovičná.
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Model telefónu ASUS 
ZenFone 6

Huawei 
P30 Pro

Nokia 9 
PureView

OnePlus 
7 Pro

Samsung 
Galaxy S10+

Sony 
Xperia 1

Xiaomi 
Mi 9

Operačný systém Android 9.0, aktualizácie 
1. 6. 2019

Android 9.0, aktualizácie 
5.5.2019

Android 9.0, aktualizácie 
1. 2. 2019

Android 9.0, aktualizácie 
1.5.2019

Android 9.0, aktualizácie 1. 
6. 2019

Android 9.0, aktualizácie 
1. 6. 2019

Android 9.0, aktualizácie 
1. 4. 2019

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

Pamäť RAM / ROM / iná [GB] 8 / 256 8 / 256 6 / 128 12 / 256 8 / 128 6 / 128 6 / 64

Procesor Snapdragon 855, 8-jadrový, 
2,8 GHz

Kirin 980, 8-jadrový, 2,6 
GHz

Snapdragon 845, 8-jadrový, 
2,8 GHz

Snapdragon 855, 8-jadrový, 
2,8 GHz Exynos, 8-jadrový, 2,7 GHz Snapdragon 855, 8-jadrový, 

2,8 GHz
Snapdragon 855, 8-jadrový, 

až 2,84 GHz

Displej, počet farieb IPS, 16 miliónov OLED, 16 miliónov pOLED, 16 miliónov Fluid AMOLED, 16 miliónov Dynamic AMOLED, 16 
miliónov OLED, 16 miliónov Super AMOLED, 16 miliónov

Displej - veľkosť [palcov] / 
rozlíšenie [bodov] 6,4 / 1080 x 2340, 19,5 : 9 6,47 / 1080 x 2340, 19,5 : 9 5,99 / 1440 x 2880, 18 : 9 6,67 / 1440 x 3120, 19,5 : 9 6,4 / 1440 x 3040, 19 : 9 6,5 / 1644 x 3840, 21 : 9 6,34 / 1080 x 2340, 19,5 : 9

Slot na pamäťovú kartu microSDXC do 2 TB NM do 256 GB nemá nemá microSDXC do 512 GB microSDXC do 512 GB nemá

Bluetooth, Wi-Fi, NFC, 3,5 
mm jack 5.0, ABGNac, áno, áno 5.0, ABGNac, áno, nie 5.0, ABGNac, áno, nie 5.0, ABGNac, áno, nie 5.0, ABGNac/ax, áno, áno 5.0, ABGNac, áno, nie 5.0 ABGNac, áno, nie

Hlavný fotoaparát 48 (f/1.8) + 13 (f/2.4) Mpx, 
4K, 30 fps

40 (f/1.6) + 20 (f/2.2) + 
8 (f/3.4) Mpx + ToF, 4K, 

30 fps

2x 12 RGB (f/1.8) + 3x 
12 Mono (f/1.8) Mpx, 4K, 

30 fps

48 (f/1.6) + 16 (f/2.2) + 8 
(f/2.4) Mpx, 4K, 60 fps

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

12 (f/1.6) + 12 (f/2.4) + 12 
(f/2.4) Mpx, 4K, 30 fps

48 (f/1.8) + 16 (f/2.2) + 12 
(f/2.2) Mpx, 4K, 60 fps

Predný fotoaparát 48 (f/1.8) + 13 (f/2.4) Mpx, 
4K, 30 fps

32 (f/2.0) Mpx, Full HD, 
30 fps 20 (f/2.0) Mpx, 4K, 30 fps 16 (f/2.0) Mpx, Full HD, 

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

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

Batéria, IP odolnosť 5000 mAh, nemá 4200 mAh, IP68 3320 mAh, IP67 4000 mAh, zvýšená 
odolnosť bez IP 4100 mAh, IP68 3330 mAh, IP65/IP68 3300 mAh, nemá

Rozmery [mm] / hmotnosť 
[gramov] 159 x 75 x 9 / 190 158 x 73 x 8,4 / 192 155 x 75 x 8 / 172 162 x 76 x 8,8 / 206 157 x 74 x 8 / 175 167 x 72 x 8,2 / 178 158 x 75 x 7,6 / 173

Káblové, bezdrôtové nabíjanie USB-C, 18 W, nemá USB-C, 40 W, 15 W 
bezdrôtové

USB-C, 18 W, 10 W 
bezdrôtové USB-C, 30 W, nemá USB-C, 15 W, 15 W 

bezdrôtové USB-C, 18 W, nemá USB-C, 18 W až 27 W, 20 W 
bezdrôtové

Zapožičal ASUS Huawei TCCM Alza.sk Samsung Sony mi-store.sk

Cena [EUR s DPH] 619 999 629 819 999 949 499

Benchmarky

AnTuTu Benchmark - Total score 318 395 309503 263529 372278 316659 334564 370954

PCMark for Android - 
Performance 9 763 9056 8343 9894 7576 8888 8951

3DMark Sling Shot Extreme 
- Total 5 654 4356 4673 5678 4379 5617 5497

Graphic 6 301 4349 5139 6212 5162 6326 6355

Physics 4 159 4380 3548 4364 2860 4035 3734

VRMark Amber Room - Total 4 962 5083 4645 4961 4986 4978 5003

A1 SD Bench - RAM [MB/s] 16 113 15512 13940 28356 23 690 28186 23722

Úložisko čítanie / zápis [MB/s] 784 / 181 588 / 205 725 / 220 1266 / 404 775 / 184 563 / 183 428 / 122

Hodnotenie

Dizajn a konštrukcia

Hardvérová výbava

Rýchlosť

Výdrž

4 5 9  €c e n a

TOP vlastnosti

- LÁKAVÁ CENA
- POMER CENA/KVALITA FOTIEK 

A CENA/VÝKON
- NAJRÝCHLEJŠIE BEZDRÔTOVÉ 

NABÍJANIE

Ktorú vlajkovú loď si 
vybrať?

Ako sme už spomenuli, pri 
výbere vlajkovej lode treba brať 
do úvahy preferencie značky 
a tiež aj cenu. Ak hľadáte cenovo 
atraktívnu vlajkovú loď, potom je 
skvelá voľba Xiaomi Mi 9 alebo 
ASUS ZenFone 6. Druhý menovaný 
ponúka unikátny fotoaparát a tiež 
aj najväčšiu kapacitu batérie, čo 
sľubuje potenciálne najlepšiu 
výdrž na jedno nabitie.

Ak hľadáte telefón, ktorý dobre 
fotí, potom vám budú vyhovovať 
všetky vlajkové lode. Rozdiel medzi 
nimi je z hľadiska kvality fotografi e 
v mnohých scénach zanedbateľ-
ný. Huawei P30 Pro však podľa 
nás ponúka najlepšie nočné fotky 
a púta aj 5x optickým zoomom. 
Konkurencia ponúka tradične 2x 
optický zoom, OnePlus 7 Pro má 
3x optické priblíženie. Z hľadiska 
fotenia dávame do pozornosti aj 
Nokiu 9 PureView, ktorá má naozaj 
špecifi cký zadný fotoaparát. Nepo-
núka síce takú variabilitu, pretože 
nemá samostatný fotoaparát 
pre priblíženie či ultraširokouhlý 
záber, avšak jeho 5 senzorov vie 
v niektorých scénach vytvoriť bez-
konkurenčné snímky, najmä ak vás 
zaujíma fotenie do RAW-u (DNG).

Okrem ceny a fotenia môže pri 
výbere zavážiť aj výdrž batérie 
a rýchlosť nabíjania. V tomto sme-
re vynikajú Huawei P30 Pro a One-
Plus 7 Pro. Výbornú výdrž ponúka 
aj ASUS ZenFone 6 a Samsung 

Galaxy S10+, hoci nabíjanie je iba 
s výkonom 18 W, resp. 15 W. 

Telefóny sa čiastočne odlišujú 
aj vo výbave. 3,5 mm jack je rarita, 
k dispozícii sú niektoré unikátne 
funkcie. Príkladom je 4K displej 
s pomerom strán 21 : 9 a režimom 
fi lmového záznamu videa v prípade 
Sony Xperia 1, či otočný fotoaparát 
v prípade ASUS ZenFone 6, ktorý 
robí pravdepodobne najlepšie selfi e 
fotografi e na trhu. Fotí ich totiž 
pomocou hlavného fotoaparátu.

Ak by sme mali defi novať trojicu 
vlajkových lodí, ktoré nás zaujali 
najviac, a to bez ohľadu na ich 
cenu, spomenuli by sme Sam-
sung Galaxy S10+, Huawei P30 
Pro a OnePlus 7 Pro. Smartfón od 
Samsungu je už tradične veľmi 
všestranný a pre väčšinu pou-
žívateľov bude voľbou na istotu. 
Huawei v prípade P30 Pro opäť 
vsadil na kvalitu fotografi e a tento 
ťah mu skvelo vychádza v kombi-
nácii s veľkým displejom, veľkou 
batériou a rýchlym nabíjaním. 
OnePlus 7 Pro ponúka všetky 
dôležité parametre a predstavuje 
skvelú alternatívu. 

V prípade obmedzeného rozpočtu 
by nás lákali najmä Xiaomi Mi 9 
a ASUS ZenFone 6. Sony Xperia 1 
a Nokia 9 PureView sú telefóny, kto-
ré sa výraznejšie odlišujú od zvyšku 
a idú si svojou cestou, čím môžu 
zaujať určitú skupinu používateľov.
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PRAVDEPODOBNE O TROŠKU VÄČŠIE ROZDIELY SI VŠIMNETE PRI 
FOTENÍ POMOCOU ULTRAŠIROKOUHLÉHO FOTOAPARÁTU. TEN ZACH-
YTÁVA VÄČŠIU SCENÉRIU AVŠAK ČASTO NA ÚKOR DROBNEJ STRATY 
DETAILOV A V NIEKTORÝCH PRÍPADOCH AJ FAREBNOSTI. NEDÁ SA 
POVEDAŤ, ŽE BY NIEKTORÁ Z VLAJKOVÝCH LODÍ VÝRAZNE VYNIKALA 
KVALITOU ULTRAŠIROKOUHLÝCH FOTIEK NAD INÝMI, SUBJEKTÍVNE 
VŠAK PREFERUJEME TIE Z TELEFÓNOV RADU GALAXY S10.

Ako fotia 
vlajkové lode?

Fotoaparát v smartfóne je jedným z jeho 
hlavných lákadiel. A vlajkové lode tradične 
ponúkajú tie najvyspelejšie technológie.

roku 2019 je situácia na 
trhu značne vyrovnaná 
a prakticky všetky telefóny 

ponúkajú aj funkciu priblíženia bez 
straty kvality alebo ultraširokouhlý 
fotoaparát. Výnimkou je iba Nokia 9 
PureView – tento telefón sa sústredí 
na tradičný fotoaparát. Ale má až 5 
kamier. Tohtoročné vlajkové lode tiež 
často obsahujú špeciálny nočný režim, 
ktorý je navrhnutý na fotenie nielen 
v horších svetelných podmienkach. 
V tomto článku sme si pre vás pripra-
vili niekoľko fotiek, ktoré sme odfotili 
v redakcii TOUCHIT, a to aj s krátkym 
popisom.

PRI FOTENÍ POMOCOU HLAVNÉHO FOTOAPARÁTU SÚ VLAJKOVÉ LODE VEĽMI VYROVNANÉ. ČASTO SA MIERNE ODLIŠUJÚ 
PODANÍM FARIEB, AVŠAK PONÚKAJÚ VÝBORNÝ DYNAMICKÝ ROZSAH A ZACHYTENIE DETAILOV. V PRÍPADE TOHTO PO-
ROVNANIA IDE O HUAWEI P30 PRO (VĽAVO) A SAMSUNG GALAXY S10 (VPRAVO)

T E S T

ROMAN KADLEC

V
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2X PRIBLÍŽENIE PONÚKAJÚ VŠETKY VLAJKOVÉ LODE OKREM NOKIE. 
ASUS VYUŽÍVA DIGITÁLNY ZOOM S MINIMÁLNOU STRATOU KVALITY, 
OSTATNÉ TELEFÓNY MAJÚ OPTICKÝ ZOOM. ONEPLUS PONÚKA 3X 
OPTICKÝ ZOOM A HUAWEI P30 PRO DOKONCA 5X OPTICKÝ ZOOM. 
TEN SME VYUŽILI NAPR. V DISNEYLANDE ALEBO NA KONCERTOCH.

SUPER MAKRO JE ŠPECIFICKÁ VLASTNOSŤ HUAWEI TELEFÓNOV. 
POMOCOU P30 PRO SME ODFOTILI LÚČNEHO KONÍKA. NIE VŠETKY 
FOTKY BOLI SKVELÉ, ALE TÁTO SA VYDARILA

VLAJKOVÉ LODE DNES MAJÚ VO VÝBAVE NOČNÝ REŽIM, PONÚKA HO AJ ASUS ZENFONE 
6. VLAJKOVÁ LOĎ OD ASUS-U NIE JE V TEJTO DISCIPLÍNE NAJLEPŠIA, AVŠAK TÁTO 
FOTKA SA VYDARILA.

NEUSTÁLE SA VYLEPŠUJÚ AJ VIDEO 
SCHOPNOSTI SMARTFÓNOV. V TOMTO 
SMERE JE UŽ TRADIČNE SKVELÝ SAM-
SUNG. PRÍJEMNE NÁS KVALITOU VIDEA 
POTEŠIL AJ XIAOMI MI 9 A ONEPLUS 
7 PRO. SONY XPERIA 1 ZAS PRINÁŠA 
UNIKÁTNE MOŽNOSTI PRI ZÁZNAME 
VIDEA, AKO JE TENTO FILMOVÝ REŽIM, 
KTORÍ OCENIA SKÚSENÍ TVORCOVIA.
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T E S T

ONDREJ MACKO

Testovali sme

Kvalita televízorov 
za posledné 
obdobie výrazne 
vzrástla. A rovnako 
tak aj konkurencia 
výrobcov, ktorá 
prichádza hlavne 
z Číny. Presadzuje 
sa zaujímavými 
cenami a hlavne 
do budúcna to 
bude niečo, s čím 
treba výrazne 
počítať. 

Hard

REŽIM AMBIENT UMOŽŇUJE
NA TELEVÍZORE NASTAVIŤ 
RÔZNE EFEKTNÉ OBRAZY

(SAMSUNG QE55Q70R)

DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ
K TELEVÍZORU SAMSUNG

55-palcové
LCD televízory

súčasným trendom medzi televí-
zormi patrí tenký dizajn, povinnou 
výbavou sú USB porty, HDMI vstupy, 

ale aj Wi-Fi či Bluetooth rovnako ako satelitný 
tuner so šachtami na dekódovacie karty. 4K 
rozlíšenie displeja je dnes už skôr štandardné, 
aj keď natívne vysielanie v tomto formáte nie 
je vôbec štandardom. Aj dnes v 4k vysielajú len 
niektoré zahraničné satelitné stanice a ten-
to obsah nájdete na on-line službách ako je 
YouTube alebo Netfl ix. Televízne vysielanie na 
Slovensku je však zatiaľ len v HD kvalite. 

Na čo treba 4K televízor?
Podstatné je, že televízory dokážu obsah z niž-
šieho rozlíšenia dopočítať na 4K, a teda reálne 
využijete potenciál displeja, ktorý ste si kúpili. 
Práve v tom, ako sa dopočítava obsah z nižšie-
ho na vyššie rozlíšenie je dnes najväčší rozdiel 
medzi jednotlivými výrobcami. Problémom 
sú obyčajne rýchle dynamické a tmavé scény 
s rýchlymi zábleskami svetla – teda typický 
dobrodružný fi lm. Rovnako kvalitu prepočítava-
nia vidieť na rýchlych športových scénach. Len 
pre istotu pripomíname, že ide o tzv. televízne 
4K, teda 3840 × 2160 bodov. Televízory s 8K 
rozlíšením práve prichádzajú do predajní, ale 
zatiaľ sú príliš drahé na nejaké masové predaje. 
Je to skôr prejav luxusu a výnimočnosti, ale 
takto o rok to už bude oveľa prístupnejšie. 

Aby mohol televízor v reálnom čase dopočí-
tavať obraz na vyššie rozlíšenie, musí sa použiť 
výkonný procesor a príslušný softvér. Súčasné 

televízory sú tak skôr počítač-
mi s veľkým displejom a sof-
tvér pracuje s využitím umelej 
inteligencie pri rozpoznávaní 
zobrazeného obrazu. 

Keď zvuk, tak poriadny
Zvuk je rovnako faktor, 
ktorým sa súčasné televízory 
odlišujú. Zabudovať totiž do 
úzkeho tela televízora repro-
duktory s výkonnou basovou 

zložkou nie je jednoduché. Ale výrobcom sa 
to darí čím ďalej, tým viac. Niekedy sa basová 
zložka zvuku vytvára špeciálnym zariadením 
na zadnej časti televízora. A sú aj výrobcovia, 
ktorí dokázali zabudovať do televízora celý 
soundbar. Inak soundbar je vynikajúce riešenie 
na fakt kvalitný zvuk a v tomto článku tieto 
zariadenia ešte spomenieme. 

Nech je televízor zapnutý viac ako 
4 hodiny denne
Aktuálnym trendom je využiť televízor na 
zobrazovanie obrazu nielen typické 4 hodiny 
z celého dňa, ale predĺžiť to napr. na 8 hodín. 
Ide o to, že televízor s vypnutým obrazom 
pôsobí v obývačke skôr rušivo. Hlavne teda jeho 
čierny displej. A čím väčšia je jeho uhlopriečka, 
tým je rušenie intenzívnejšie. Pritom súčas-
né požiadavky na veľkosť uhlopriečky rastú. 
Najpredávanejšie sú dnes 55- a 65-palcové 
modely, menšie uhlopriečky už začínajú patriť 
skôr medzi raritné. 

Ako teda vyriešiť problém s veľkou uhloprieč-
kou, ktorá vo vypnutom stave pôsobí ako čierna 
diera? Jednoducho ju treba rozsvietiť, ale tak, 
aby elektrická spotreba bola čo najmenšia. 
Výrobcovia ako Samsung alebo LG sa začali 
spájať s galériami umeleckých diel a z vášho 
televízora sa tak môže stať miesto, kde sa 
doma stretávate s umením. Pri zníženej svieti-
vosti tak máte na displeji televízora zaujímavé 
obrazy, ktoré dopĺňajú atmosféru v miestnosti. 
A existujú aj ďalšie (aj dynamické) možnosti, čo 
zobrazovať na displeji, keď to nie je fi lm alebo 
televízna relácia. 

Na štartovacej čiare stáli ...
Do redakcie sme dostali tri 55-palcové tele-
vízory, a tak sme sa rozhodli pre ich porovná-
vací test. Zhodou okolností sú to všetko LCD 
modely, do ďalších vydaní pripravujeme test 
OLED televízorov. 

REŽIM AMBIENT UMOŽŇUJE

K
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SAMSUNG QE55Q70R
S DOMÁCOU OBRAZOVKOU

DO SAMSUNG
TELEVÍZOROV PRIBUDLA AJ 

PODPORA PRE APPLE TV

Samsung QE55Q70R
Samsung nám poskytol televízor s QLED 
displejom, ktorý sa voči minulosti výrazne 
vylepšil. Ako sme sa presvedčili, teraz dosahuje 
takýto displej podstatne širší pozorovací uhol. 
Nemusíte teda na dosiahnutie najvyššej kvality 
obrazu sedieť priamo v strede pred televízo-
rom, ale môžete dobre sledovať obraz aj v uhle 
60° od stredu. Je za tým aj technológia Direct 
Full Array, čo je priame zadné podsvietenie. 
V minulosti bol totiž svetelný zdroj len po 
hranách displeja. QLED dominuje vo farebnom 
gamute a konštatujeme, že obraz na Q70R má 
najviac farebnej zložky v celom našom teste. Ak 
sledujete moderné fi lmy, využijete aj metadáta 
v nich s podporou HDR 10+ a HLG. Novinkou je 

vylepšenia objektov pritom 
pomocou HDR analyzuje farbu 
jednotlivých objektov v ob-
razovke a upravuje kontrast. 
Každý objekt sa spracováva 
individuálne, preto sa dosahuje 
väčšia hĺbka v obraze, výraz-
nejšie štruktúry a realistic-
kejší obraz. Vďaka technológii 
Motionfl ow XR sa napr. vytvoria 
a vkladajú ďalšie snímky medzi 
originálne. To sa prejaví pri 
extrémne rýchlych scénach, 
kedy je obraz plynulý. Súčasťou 

je aj Chromecast, teda môžete prenášať obsah 
z rôznych zariadení na displej televízora. 

Dizajn tohto televízora je čistý, elegantný 
a nijako neodpútava pozornosť od sledovania 
obrazu. Páči sa nám aj šikovne ukrytá kabeláž 
do nožičiek v podstavci. Mimochodom, na 
inštaláciu podstavcov pri umiestnení na stôl 
nepotrebujete žiadne skrutky – konečne. 

Acoustic Multi-Audio pridáva ďalšie dva 
výškové reproduktory na rozloženie zvuku 
k basrefl exným reproduktorom s technológiou 
Sound-from-Picture Reality, ktoré sa nachá-
dzajú v zadnej časti televízora. Tak sa dosiahla 
simulácia šírenia zvuku zo stredu obrazovky 
a konštatujeme, že to pôsobí veľmi verne. Záži-
tok zo sledovania fi lmu je potom silný.

Súčasťou XG850 sú ďalšie technológie – Dol-

podpora Tunes TV a Airplay 
v Samsung televízoroch. Na 
televízore sa vám zobrazujú 
aj hlásenia z inteligentnej 
domácnosti SmartThings.

Samsung pri Q70R využil 
technológiu Quantum HDR 
8X, ktorá je zameraná na 
zobrazenie detailov v obraze, 
a to tak v úplne tmavých ako 
aj presvetlených scénach. 
Tento televízor si poradil aj 
so situáciou, keď je premie-
tacia miestnosť prežiarená denným svetlom. 

Na prepočítanie obrazu (ale aj zvuku) sa tu 
používa procesor Quantum 4K. Prepočítavanie 
využíva umelú inteligenciu a strojové učenie. Pri 
našom teste sme sledovali napr. staré čierno-
-biele fi lmy s Charlie Chaplinom a Q70R dokázal 
obraz naozaj dopočítať do vysokej kvality. 

Špeciálnou vlastnosťou televízorov Samsung 
je Ambient mode. Ide o spomenuté zobrazovanie 
obrazu mimo hlavného sledovania. Pomocou 
aplikácie tu viete dokonca nastaviť stav, že televí-
zor zobrazí odfotený obraz, ktorý je za televízo-
rom. To môže vo výsledku pôsobiť tak, ako keby 
televízor v miestnosti zmizol. Veľmi to závisí od 
toho, akú stenu máte za televízorom. 

by Vision s oživovaním scén prináša lepší záži-
tok zo sledovania obrazu a Dolby Atmos napĺňa 
miestnosť priestorovým zvukom. Televízor 
tiež podporuje dekódovanie zvuku DTS. XG850 
tak patrí medzi tie, ktoré Netfl ix odporúča ako 
vhodný model na sledovanie tohto vysielania. 
Televízor je k dispozícii aj vo veľkostiach 65, 75 
a 85 palcov. 

Operačný systém je AndroidTV a televí-
zor ľahko nastavíte aj cez Android telefón. 
S aplikáciami či prepojením so smartfónom tak 
nemáte problém. Diaľkové ovládanie je tenšie 
a oblejšie, TV sa s ním ovláda pohodlnejšie. 
Navyše, cez toto diaľkové ovládanie môžete 
ovládať aj iné zariadenia pripojené cez HDMI. 
Zapožičal: Sony

DO SAMSUNG

C E N A 1 2 9 9  €

Celé nastavovanie televízora je ideál-
ne robiť s mobilným telefónom Samsung 

Galaxy. Vtedy nič nezadávate a všetko (vrátane 
hesiel) sa nastaví automaticky. Manuálne na-
stavovanie je dlhšie, ale nie je to tŕnistá cesta. 
Diaľkový ovládač je jednoduchý a minimalistický, 
ovládanie hlasom zabezpečuje Bixby.

Na televízore sme ocenili aj zvuk. Áno, Q70R 
určite nie je najtenší televízor, ale má veľmi dob-
rú basovú zložku. Deklarovaný hudobný výkon je 
40 W. A využijete ho aj pri hraní hier, zvládne aj 
veľmi rýchle scény bez viditeľného oneskorenia. 
Q70R existuje aj vo veľkosti 65 palcov. 
Zapožičal: Samsung

C E N A 1 6 9 9  €

SONY KD55XG850 
V ELEGANTNOM 

VYHOTOVENÍ

SONY KD55XG850 SA MÔŽE 
PÝŠIŤ AJ ODPORÚČANÍM 

OD NETFLIX

DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE 
PRE SONY KD55XG850

Sony KD55XG8505BAEP
Firma Sony v tomto televízore ukázala, ako sa 
dá skombinovať obraz na tenkom edge LED 
TRILUMINOS displeji a zvuk Acoustic Multi-
-Audio s využitím procesora X1. Práve tento 
procesor je za pokročilou technológiou 4K 
X-Reality PRO na dopočítavania obrazu na 
4K rozlíšenie a robí to veľmi dobre. Funkcia 
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TCL 55DC760
Značka TCL má s televízormi v našom magazí-
ne premiéru a sme tomu radi. Pritom sme toh-
to výrobcu už dlhšie sledovali na prezentáciách 
EISA a tiež na výstave IFA. V praxi je to tak už 
zabehnutá značka televízorov a domnievame 
sa, že na Slovensku sa jej so svojou cenovou 
politikou bude dariť. Model C76 má hrúbku 
displeja v hornej časti len 7,6 mm a je tak 
najtenším televízorom v našom teste. V spod-
nej časti sa nachádza integrovaný soundbar 
vyrobený v spolupráci so značkou JBL. O zvuku 
ešte budeme hovoriť, ale už teraz je jasné, že 
C76 poskytol najlepší zvuk v teste. 

Soundbary pre najlepší zvuk
Ako sme sľúbili, venujeme sa v tomto teste 
aj soundbarom. Je pravda, že Sloven-
sko si zatiaľ na tento doplnok 
k televízorom príliš ne-
zvyklo. Soundbar je 
zariadenie v podobe 
dlhšieho kvádra, 
ktoré sa umiestňuje 
pod televízor. Ob-
sahuje v sebe viac 
reproduktorov, je tu 
dosť miesta aj pre 
basovú zložku. Soun-
dbar sa dá umiestniť 
pod televízor položením 
na stôl alebo umiestnením 
na stenu. Typická farba soundbaru 
je čierna, pripojenie je pomocou eARC HDMI 
výstupu z TV a nám sa osvedčil aj optický 

výstup zvuku. Ten je síce bez niektorých pokro-
čilých vlastností, ale funguje vždy. eARC ako 

rozšírený spätný audio signál z HDMI 
portu má síce viac možností, ale 

niekedy odmieta fungovať. 
Prirodzene, dá sa použiť aj 

Bluetooth pripojenie, ale 
to nie je na najlepší zvuk 
to pravé. Rovnako je to 
s analógovými spôsobmi 
pripojenia. 

My sme si vypožičali 
dva typy soundbarov 

z oblasti najvyššej výbavy 
a stredný model. 

Celkový dizajn televízora 
sa nám páčil – konkrétne 
preto, lebo na troch hranách 
nie je viditeľný žiadny rám-
ček a hrany rohov sú efektne 
zaoblené. Aj s integrovaným 
soundbarom sa dá C76 
zavesiť na stenu. 

Displej typu VA LCD môže 
byť okrem 55 palcov aj 
49 a 65 palcov. Rozlíšenie 
10-bitového panelu je 4K 
UHD, televízor podporuje HDR 
PRO a hodnota ppi je 1700. Technológia Micro 
Dimming pritom analyzuje obraz v 200 zónach 
na displeji a nastavuje správne zobrazenie 
v tmavých i presvetlených častiach. Ultra Color 
Gamut zase pridáva do obrazu viac farby. Sledo-
vanie obrazu z uhla až do 65° nedegradovalo pri 
našom teste kvalitu obrazu. 

TCL využíva operačný systém Android TV 8 
a to znamená podporu všetkých dôležitých 
aplikácií, ďalej je tu Smart TV, ovládanie hlasom 
cez Google Assistant a tiež podpora inteli-
gentnej domácnosti Google Home. K televízoru 
môžete pridať aj gamepad a zahrať sa na ňom 
hry. C76 obsahuje aj zabudovaný Chromcast 
a prepojenie napr. medzi telefónom a televízo-
rom je tak veľmi jednoduché. Prehrávať môžete 
napr. fotky alebo videá z telefónu na televízore. 
Podpora sa týka aj telefónov iPhone alebo 
tabletu iPad ako aj notebookov Windows, Mac 

TCL 55DC760 SI VEĽMI 
DOBRE PORADIL
S KONTRASTOM

SVETLA A TMY

SOUNDBAR SA DÁ DOBRE UMIESTNIŤ PRED 
TELEVÍZOR (SONY HT-X8500)

NASTAVENIE 
TELEVÍZORA TCL 

55DC760 CEZ 
ANDROID TV

DIAĽKOVÉ OVLÁDAČE 
PRE TCL 55DC760

NASTAVENIE 

C E N A 5 9 9  €

a Chromebook.
Pri testovaní nás najviac zaujal zvuk. V spod-

nej časti je zabudovaných 6 reproduktorov JBL 
s celkovým hudobným výkonom 60 W, a to je 
dosť na bežnú miestnosť. Konštatujeme, že 
z tohto televízora dostanete výborný zvuk napr. 
pri akčných fi lmoch plných výbuchov a tiež sme 
si na ňom radi prehrali koncert klasickej hudby. 
Tento zvukový systém podporuje okrem Dolby 
aj DTS dekódovanie. 

Diaľkové ovládania sme mali s televízorom 
dva. Používali sme väčší z nich, páčilo sa nám 
priame tlačidlo na Netfl ix. 
Zapožičal: TCL

TIP
Najlepší pomer 

Výkon/Cena

Samsung HW-Q80R
Toto je kráľovská kategória soundbarov a je 
to vidieť aj na cene. Skladá sa zo samotného 
soundbaru a bezdrôtovo pripojeného 8-pal-
cového basového reproduktora. Ten sa dáva 
ideálne za sedačku s poslucháčmi a výrazne 
dopĺňa zvukový efekt v miestnosti. Sam-
sung vyrobil soundbar s využitím skúseností 
koncernu Harman Kardon, ktorý je teraz 
v jeho portfóliu. Celkový formát zvuku je 5.1.2, 
hudobný výkon je až 372 W. 

Celkový počet reproduktorov v tomto 
soundbare je 13 a niektoré reproduktory 
vyžarujú zvuk do strán a nahor. Práve to je 
základom pre výborné podanie priestorového 
zvuku. Využiť môžete aj podporu prehrávania 
audia vo formáte Dolby Atmos alebo DTS:X. 
Q80R podporuje HDMI eARC, optický vstup, 
Bluetooth aj 3,5 mm jack. 

HW-Q80R analyzuje a optimalizuje prehrá-
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       Verdikt
Samsung QE55Q70R vytvoril 
v našom teste najlepší obraz plný 
farieb a má najlepší prepočet na 
vyššie rozlíšenie. Páči sa nám 
inteligentný systém televízora 
a priama podpora Apple TV. Prí-
kladná je spolupráca s telefónmi 
Samsung Galaxy, ale aj inými. 
Rovnako je fajn mať možnosť 
prispôsobiť si obraz na televízore 
v režime Ambient. 

Sony KD55XG8505BAEP robí 
úžasné prispôsobenie obrazu 
a zvuku a sami sme nechceli veriť, 
aký zvuk dokáže vytvoriť samotný 
televízor. Sony má aj priamu väzbu 
na Google a Netfl ix a inteligentný 
systém v televízore patrí medzi 
najlepšie. Obraz na ňom vyzerá ako 
živý s dôrazom na jeho vernosť. A 
sme veľmi radi, že tento televízor 
sa montuje na Slovensku.

TCL 55DC760 je veľké prekvapenie v našom 
teste. V podstate drží v kvalite obrazu krok 
s výrobcami ako je Samsung alebo Sony, a to 
pri veľmi zaujímavej cene. Rozdiely v obraze 
uvidíte pri rýchlych scénach a veľkom dynamic-
kom odstupe. Zvuk vďaka JBL soundbaru bol 
najlepší z testu, niekomu však môže zabudovaný 
soundbar dizajnovo prekážať. To však nebol 
náš prípad a tento televízor oceňujeme Tipom 
redakcie za najlepší pomer Výkon/Cena. Radi 
uvidíme u nás aj ďalšie modely od tohto výrobcu. 

vaný zvuk podľa práve sledovanej scény. 
Technológia adaptívneho audia pritom zaistí 
zrozumiteľnú dialógovú stopu aj pri nízkej 
hlasitosti.

Tento soundbar celkovo prináša k vám do-
mov zvukový zážitok podobný tomu, čo zažijete 
v moderných kinách. Je to priestorový sýty zvuk 
a dobre sa dá využiť aj pri hrách. Pritom nezá-
leží na tom, kde práve sedíte, zvuk je kvalitný 
v celej miestnosti. Výrobca tu použil širokopás-
mový tweeter. Aj v tomto prípade sa dá kvalita 
zvuku vylepšiť s využitím umelej inteligencie na 

frekvenčný rozsah 34 Hz až 17 kHz. Dokonca je 
tu aj hlasové ovládanie, a to systémom Amazon 
Alexa. Môžete tak vyhľadať skladbu povedaním 
jej názvu alebo niekoľkých veršov z nej. Soun-
dbar môžete využiť aj ako prvok do inteligentnej 
domácnosti SmartThings. 

Celkovo je tento soundbar riešenie pre 
človeka, ktorý dokáže oceniť výnimočný zvuk. 
A nemusí to byť spojenie len s televízorom. 
Pokojne aj s mobilom, hernou konzolou či Blu-
-ray prehrávačom. 
Zapožičal: Samsung

C E N A 8 5 9  €

DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE
PRE SONY HT X8500

DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE
PRE SAMSUNG HW Q80R

C E N A 8 5 9  €

Modelové označenie Samsung
QE55Q70

Sony
KD55XG8505BAEP

TCL
55DC760

Uhlopriečka/rozlíšenie 55/4K UHD 55/4K UHD 55/4K UHD

Tunery DVB-T/T2, DVB-C, 
DVB-S(S2

DVB-T/T2, DVB-C, 
2×DVB-S/S2

DVB-T/T2, DVB-C, 
DVB-S/S2

Wi-Fi/Bluetooth áno/áno áno/áno áno/áno

Podpora HDR HCR 10+, HLG HCR 10, HLG, Dolby Vision HDR 10, HLG

Operačný systém Tizen Android TV Android TV 8

Porty 4× HDMI, 3× USB, 
Ethernet

4× HDMI, 3× USB, 
Ethernet 3× HDMI, 2× USB

Cena 1699 1299 599

  Technické parametre testovaných te lev ízorov

Sony HT-X8500
Tento soundbar predstavuje zlatú 
strednú cestu medzi kvalitou zvuku 
a cenou. Podporuje štandard Dolby 
Atmos a DTS:X. Je to konfi gurácia 
2.1, teda bez oddeleného basového 
reproduktora. Sony má totiž technoló-
gie, ktorú umožnia rozšíriť priestorový 
charakter zvuku aj bez toho, aby bolo 
treba pridávať ďalšie reprodukto-
ry (Vertical Surround Engine). Na 
diaľkovom ovládači tak nájdete aj 
tlačidlo, ktorým zaraďujete upscaling 
originálneho zvuku na simulovaný 
efekt 7.1.2. so zaoblenými hranami. 
Rozmermi presne pasuje medzi nožič-
ky podstavca testovaného televízora 
Sony XG850. HT-X8500 má v strede 
zabudované dva subwoofery a na 
okraji sú ďalšie dva výškové repro-
duktory. Podľa našich testov v režime 
Cinema dosiahnete veľmi sýte basy. 
K dispozícii je celkovo 7 režimov 
zvuku, môžete teda experimentovať 
a špecialitou je nočný režim. Pripojiť 
sa dá cez HDMI eARC, optický vstup 
a Bluetooth. Soundbar umožňuje aj 
pripevnenie na stenu.pripevnenie na stenu.

SAMSUNG HW Q80R SO SAMOSTATNÝM 
BASOVÝM REPRODUKTOROM

SONY
HT-X8500

C E N A 3 8 4 , 9 9  €
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Pri testovaní novinky od AOC sme namerali 
maximálny jas na úrovni takmer 450 cd/m2. 
Minimálny jas prevyšoval hodnotu 55 
cd/m2. Sú to štandardné para-
metre v tomto segmente. Displej 
pokrýva 99,3 % farebného priestoru 
sRGB, 83,4 % priestoru Adobe RGB 
a 88,9 % priestoru DCI P3. Takmer identické 
hodnoty sme namerali aj v prípade monitora od 
ASUS-u, ktorému AOC AG322QC4 priamo konku-
ruje. V prospech monitora od AOC hovorí nižšia 
cena, je o 130 eur lacnejší ako model od ASUS-u. 
A faktom je, že v kvalite panela sme si rozdiely 
nevšimli. ASUS ROG Strix XG32VQR ponúka prida-
nú hodnotu najmä z hľadiska dodatočných HDR 
profi lov, ktoré navrhol priamo výrobca.

AOC AG322QC4 ponúka nastaviteľnú výšku 
stojana a upraviť si môžete aj natočenie a ná-
klon. Obrazovku je možné prichytiť na stenu 
VESA držiakom. Monitor tiež poteší držiakom 
na slúchadlá a aj diaľkovým ovládačom. Na 
ovládanie si budete chvíľu zvykať, je trochu 
ťažkopádne. Výhodou však je to, že nemusíte 
naťahovať ruku na spodný rámik monitora. 
Novinka od AOC ponúka podsvietenie spod-
ného rámika a zadnej časti, čo je už v prípade 
herných monitorov považované za štandard. 
Vo výbave nájdete aj technológiu Radeon 
FreeSync 2. Niekto by možno preferoval kon-
kurenčné riešenie G-SYNC, to by však navýšilo 
cenu monitora. Výhodou je, že s FreeSync si už 
rozumejú aj grafi cké karty NVIDIA GeForce.

Monitor má tenké rámiky po troch stranách 
a nadštandardnú ponuku portov. K dispozícii sú 
dva HDMI 2.0 porty, dva DisplayPorty 1.2, ale aj 
VGA konektor, čo nás potešilo. Niekto ho možno 
využije, zvyšuje to všestrannosť monitora. 
K dispozícii sú tiež dva USB 3.0 porty.

Medzi zabudované herné funkcie patria 3 
nastaviteľné herné režimy a režimy, ktoré sú 
prispôsobené pre žánre FPS, RTS a automobi-
lové hry. Môžete si aktivovať pomocný smerový 
kríž, počítadlo snímok za sekundu, ovládanie 
tieňov, režim nízkej odozvy atď. V tomto smere 
nám nič nechýbalo.
Zapožičal: AOC

T E S T

ROMAN KADLEC

AOC AG322QC4
Moderne vybavený 
herný monitor

sa pozrieme na trh s hernými moni-
tormi, jednoducho môžeme stanoviť 
aktuálny štandard v strednej triede 

na rok 2019. A sem spadá aj novinka AOC 
AG322QC4.

Monitor ponúka zaoblený 31,5-palcový dis-
plej s rozlíšením 2560 x 1440 pixelov. Takúto 
kombináciu považujeme dnes za optimálnu, 
a to z toho dôvodu, že táto uhlopriečka ponúka 
veľkú zobrazovaciu plochu a zároveň vám 
umožňuje pohodlne pracovať aj zo vzdialenosti 
necelého metra.

Rozlíšenie 2560 x 1440 px je optimálne aj 
z hľadiska hrania. Full HD už pôsobí trochu 
zastarane a na plnohodnotný zážitok z hrania 
v 4K rozlíšení budete dnes potrebovať ten 
najvýkonnejší hardvér. V rozlíšení 1440p si však 
užijete vyššiu kvalitu a postačí vám hardvér 
strednej triedy. A ak máte výkonnejšiu konfi -
guráciu, naplno využijete 144 Hz obnovovaciu 
frekvenciu, ktorú obrazovka ponúka.

AOC AG322QC4 má veľmi podobné paramet-
re ako monitor ASUS ROG Strix XG32VQR, ktorý 
sme testovali pred mesiacom. Obe obrazovky 
sú zaoblené, využívajú VA panel a majú aj 
totožnú obnovovaciu frekvenciu a odozvu. Oba 
monitory tiež ponúkajú štandard DisplayHDR 
400, ktorý predstavuje vstupnú bránu do HDR 
obsahu. Nečakajte zážitok ako zo špičkových 
televízorov, HDR na úrovni 400 nitov však môže 
aj napriek tomu oživiť vizuálnu stránku hier. 
Škoda len, že podpora HDR obsahu na počí-
tačoch so systémom Windows 10 nie je úplne 
dotiahnutá do konca a najmä nie je zjednotená. 
Podporu DisplayHDR 400 preto považujeme 
skôr za príjemný bonus navyše a nie za niečo, 
čo by vás malo motivovať ku kúpe tohto alebo 
iného monitora.

- Trochu ťažkopádne ovládanie nastavení 

+ Kvalitný VA panel  
+ Atraktívny pomer cena/výbava
+ Množstvo nastavení 

AOC
AG322QC4

c e n a 5 1 1  €

AOC AG322QC4 je 
herný monitor, ktorý 
ponúka všetky potrebné 
technológie a funkcie 
na to, aby oslovil aj 
náročnejších hráčov.

       Verdikt
AOC AG322QC4 je herný monitor 
strednej triedy, ktorý zaujme bohatou 
výbavou a tiež aj atraktívnym pome-
rom cena/výbava. Monitory s porov-
nateľnou výbavou sú drahšie, takže 
v tomto smere púta novinka od AOC 
pozornosť. Poteší však aj celkovou 
kvalitou spracovania.

Hard

  Parametre testovaných modelov

Model AOC AG322QC4

Veľkosť a typ panelu 31,5", VA, 2560 x 1440 px, 144 Hz

Minimálny 
a maximálny jas, 

odozva
56,06 až 448,65 cd/m2, 4 ms

Pokrytie farebného 
priestoru

99,3 % sRGB, 83,4 % Adobe RGB,
88,9 % DCI P3

Nastaviteľná výška, 
USB hub, extra funkcie

Áno, áno, FreeSync 2, DisplayHDR 400, 
podsvietenie, herné funkcie,

diaľkový ovládač

Konektivita 2x HDMI 2.0, 2x DisplayPort 1.2, VGA,
2x USB 3.0

KEĎ

Pri testovaní novinky od AOC sme namerali 
maximálny jas na úrovni takmer 450 cd/m2. 
Minimálny jas prevyšoval hodnotu 55 

. Sú to štandardné para-
metre v tomto segmente. Displej 

TIP
Pomer

cena/výbava
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Hard

HP Envy 13
Notebook, ktorý dobre vyzerá a prináša pré-
miové vlastnosti v cene tesne pod 1000 eur. Je 
určený používateľom hľadajúcim tenký dizajn 
a odolné hliníkové telo. Notebook je zaujímavý 
hneď v niekoľkých smeroch.

Vyhotovenie a používanie
Jednou zo zaujímavostí, ktorú si všimnete, je 
spôsob vyhotovenia USB konektorov. Sú tu dva 
USB 3.1 a kvôli zrezanej konštrukcii zadnej 
časti majú odklápateľnú spodnú časť. Trochu 
zbytočné, pokojne by sme prijali keby bol no-
tebook hrubší. K tejto výbave je ešte konektor 
USB-C. Notebook sa ním dá nabíjať a nepre-

káža tak zabudnutý pôvodný napájací adaptér 
s proprietárnym konektorom HP.

Po vzore z iných notebookov a dlhoročnej 
tradícii značky je aj v 13,3-palcovom mo-
deli stĺpček s klávesmi ako Home, End atď. 
Je to príjemné pri editácii dokumentov a nie 
je potrebné ku všetkému pristupovať cez 
kombináciu klávesu Fn. Klávesnica má jeden 
stupeň bieleho podsvietenia a je v tradičnej 
podobe. Nemá žiadne klávesy, ktoré by boli 
nejakým spôsobom posunuté oproti rozmero-
vým zvyklostiam. Kvôli veľkému medzerníku sa 
ale nezmestil pravý kláves Ctrl. Toto nám občas 
chýbalo. Je tichá aj napriek hlučnejšiemu me-
dzerníku. Základňa je prepracovaná s dôrazom 
na detail a vizuálnu stránku. Efektne pôsobia 
reproduktory nad klávesnicou. Notebook má 
celkovo štyri meniče v podobe stereo repro-
duktorov. Ďalšie dva sú štandardne na spodnej 
hrane základne. Čítačka odtlačkov je spoľahlivá 

a rýchla, aj keď nová generácia 
notebookov zmenšila jej pôdorys.

Výkon a hardvérová 
výbava
Malý, tenký a výkonný. Aj to je 
dôvod prečo v simulovanom teste 
výdrže nezvládol beh na batériu 
viac ako tri hodiny. V bežnej praxi 
je to ale podobné. Jedinou mož-
nosťou je znížiť výkon počítača 
cez nástroj HP Command Center. 
V opačnom prípade bude note-
book aj podstatne hlučnejší. Má 
totiž procesor Intel Core i5-8250U 
1,6 ÷ 3,4 GHz a ten je dostatoč-
ne výkonný aj na multimediálne 
úlohy. Pri zníženom výkone 

Aktuálne sme pre vás otestovali 
tri notebooky, každý z iného 
súdka. Spoločnú majú jednu 
charakteristiku – veľmi dobre 
vyzerajú. Líšia sa však spôsobom, 
akým ich budete chcieť používať. 
HP prináša model, ktorý je tenký 
a kladie dôraz na minimálne 
rámiky okolo displeja, Lenovo 
tu má tradičný notebook v sérii 
ThinkPad, avšak za dobrú cenu, no 
a Panasonic ide cestou odolnosti.

Testovali sme

HĽADANIE AKTUALIZÁCIÍ CEZ HP SUPPORT ASSISTANT

a rýchla, aj keď nová generácia 
notebookov zmenšila jej pôdorys.

Výkon a hardvérová 
výbava
Malý, tenký a výkonný. Aj to je 
dôvod prečo v simulovanom teste 
výdrže nezvládol beh na batériu 
viac ako tri hodiny. V bežnej praxi 
je to ale podobné. Jedinou mož-
nosťou je znížiť výkon počítača 
cez nástroj HP Command Center. 
V opačnom prípade bude note-
book aj podstatne hlučnejší. Má 
totiž procesor Intel Core i5-8250U 
1,6 ÷ 3,4 GHz a ten je dostatoč-
ne výkonný aj na multimediálne 
úlohy. Pri zníženom výkone HĽADANIE AKTUALIZÁCIÍ CEZ HP SUPPORT ASSISTANT

T E S T

MICHAL REITER

„Odolné 
notebooky majú 
rôznu formu. 
Toughbook 
v našom teste 
ukazuje, že 
môžu aj dobre 
vyzerať.“

dostanete k dobru ďalších 40 minút prevádzky. 
Tento režim sme si obľúbili počas cestovania. 
Chválime prítomnosť 512 GB SSD disku, a to je 
popri všemožných fototestoch a videách, ktoré 
robíme, slušná  kapacita.

Porty sú tu len tri, ale takto je notebook de-
fi novaný. Ocenili sme však prítomnosť čítačky 
pamäťových kariet. Je vo verzii microSD, no 
toto nebude prekážka.

Snímač odtlačkov je na bočnej hrane. 
Podobne ako pri niektorých smartfónoch. 
Nevedeli sme sa naň vždy trafi ť, najmä keď 
sme chceli počítač na stole odomknúť posto-
jačky. Neraz sa stalo, že sa nám tento spôsob 
odomykania zablokoval a bol vyžadovaný PIN. 
Čítačka je inak rýchla, ako aj celkový proces, ak 
teda správne trafíte prst a rozpozná ho. Zau-
jímavosťou je aj to, že veko nadvihne základňu 
notebooku. Toto používa viacero výrobcov.

Notebook je síce hlučnejší, no zato sa dobre 
chladí. Len málokedy sa s ním dostanete nad 
40 °C. Samozrejme, pri hraní staršej hry na 
plných detailoch sa to stalo. Pri multimediálnej 
činnosti len ťažko. A to máte možnosť ešte 
zapnúť superchladiaci režim.
Zapožičal: HP Inc.

Notebookové 
novinky
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- Hlučnejšie chladenie
- Umiestnenie čítačky odtlačkov
- Chudobnejšia výbava portov
- RAM sa nedá rozšíriť

+ Tenký profi l
+ Dizajn prepracovaný do detailu
+ Účinné chladenie
+ Veľkokapacitný SSD disk

HP
Envy 13

9 5 9  €c e n a

- Trochu ťažší na 13,3-palcový model
- Čakali by sme dlhšiu výdrž

+ Pevné telo
+ Podsvietená klávesnica
+ Rýchly SSD disk
+ Dobrá cena
+ Bohatá portová výbava

Lenovo
ThinkPad L390

1 0 6 9  €c e n a

Dokovacia stanica Lenovo
Rozšírenie portov je niečo, čo sa zíde 
a mnoho používateľov to vníma ako 
štandardnú súčasť k notebooku. Na 
cestách ho využijú tak ako je, po príchode 
do kancelárie pripoja dokovaciu stanicu 
a majú extra zásobu USB, HDMI a iných 
portov. Lenovo ThinkPad Hybrid USB-C 
je príslušenstvo navrhnuté tak, aby ste 
mali k dispozícii rôzne spôsoby pripoje-
nia externých monitorov. Nájdete tu dva 
konektory typu DisplayPort a dva HDMI. 
Ďalej sú tu tri USB 3.0 porty, dva vo verzii 
2.0 a jeden USB-C. Nechýba ani RJ-45 
a kombinovaný audio port. To je slušná 
zásoba najžiadanejších portov, stačí len 
pripojiť k notebooku. Samotná stanica sa 
nabíja obdĺžnikovým (žltým) konektorom 
ako mnoho notebookov Lenovo. Ďalej ale 
môžete pripojiť notebook cez USB-C, čo 
považujeme za univerzálny prístup, a to 
nielen pre notebooky Lenovo. Pripojenie do 
systému nevyžaduje inštalovanie žiadnych 
ovládačov. Systém ich vyhľadá automatic-
ky. Stanica je zameraná na kompatibilné 
notebooky ThinkPad.

Tlačidlo navrchu slúži na jej vypnutie. 
Nemusíte ju teda odpájať z konektora 
notebooku. Napájanie notebooku bude 
fungovať ďalej, vypnú sa len ostatné porty 
na dokovacej stanici. Dobrá vec, na ktorú 
si rýchlo zvyknete. Najmä ak máte rôzne 
externé disky. Nás tiež potešila prítomnosť 
ethernetového konektora. Nie je potrebné 
pripájať ho k notebooku, čo neraz zname-
ná nešikovné ťahanie káblov cez celý stôl.
Zapožičal: Datacomp

Lenovo ThinkPad L390
Pracovný notebook s veľmi dobrou cenou. 
Podobá sa na modely série T, no L-kové sú 
lacnejšie. Zároveň aj ťažšie, nakoľko namiesto 
horčíkovej zliatiny používajú hliník. ThinkPad, 
ktorý poskytuje množstvo výhod tejto série, 
no zároveň výdrž na batériu nie je jeho silnou 
stránkou. Kúpiť si ho môžete v klasickej čiernej 
alebo striebornej farbe.

VIAC INFORMÁCIÍ NA WWW.ESET.SK

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

ethernetového konektora. Nie je potrebné 
pripájať ho k notebooku, čo neraz zname-
ná nešikovné ťahanie káblov cez celý stôl.
Zapožičal: Datacomp

C E N A 1 9 3 , 6 6  €

Dokovacia stanica Lenovo
Rozšírenie portov je niečo, čo sa zíde 
a mnoho používateľov to vníma ako 

Vyhotovenie a používanie
Koncepčne sa podobá na sériu T, no odlišnosti 
tu sú. Veko sa dá vyklopiť až na 180°, avšak 
potom sa začne notebook šmýkať. Časť spodnej 
hrany nebadane nadvihne základňu. Stačí to 
však na to, aby sa notebook šmýkal o kovovú 
hranu a nedržal stabilne na gumičkách. Je to 
trochu nepohodlné, avšak dokážete nájsť správ-
ny uhol na ideálne otvorenie. Toto bolo asi jediné 

Model notebooku/
Parameter

HP Envy
13-ah0006nc

Lenovo
ThinkPad L390

Panasonic
Toughbook CF-54

Procesor Intel Core i5-8250U 1,6 ÷ 3,4 GHz,
6 MB cache (max. 15 W TDP)

Intel Core i5-8265U 1,6 ÷ 3,9 GHz,
6 MB cache (max. 15 W TDP)

Intel Core i5-7300U 2,6 ÷ 3,5 GHz,
3 MB cache (max. 15 W TDP)

Operačná pamäť 8 GB DDR4 (max. 8 GB) 8 GB DDR4 (max. 16 GB) 4 GB DDR4 (max. 32 GB)

Pevný disk SK hynix, 512 GB SSD M.2 256 GB SSD Samsung, 256 GB SSD

Displej 13,3", IPS, max. rozlíšenie 1920 
x1080 px

13,3", IPS, max. rozlíšenie 1920 x 
1080 px 14", IPS, max. rozlíšenie 1366 x 768 px

Grafi cká karta Intel UHD Graphics 620 Intel UHD Graphics 620 Intel HD Graphics 620

Porty 2x USB 3.1, 1x USB-C,
čítačka microSD, kombinovaný audio

2x USB 3.0, 2x USB-C, HDMI,
čítačka microSD, kombinovaný audio

3x USB 3.0, HDMI, čítačka SD,
4G modul, RJ-45, kombinovaný audio

Operačný systém Microsoft Windows 10 Home Microsoft Windows 10 Pro Microsoft Windows 10 Pro

Rozmery [mm] 307 x 212 x 15 322 x 224 x 19 345 x 272 x 30

Skutočná hmotnosť [kg] 1.271 1.473 1.889

Zapožičal HP Inc. Datacomp Panasonic

  Parametre testovaných notebookov

TEST



Hard

Model / Testy
HP

Envy 13-ah0006nc
Lenovo

ThinkPad L390
Panasonic

Toughbook CF-54

Kancelársky výkon - PCMark 10 3192 3559 3272

Essentials 6773 7213 7049

Productivity 4915 6267 5689

Digital Content Creation 2654 2707 2371

Herný výkon - 3DMark 11 1913 1772 1454

Graphics score 1705 1629 1398

Physics score 7013 5361 3822

Combined score 1634 1321 902

VR Mark

Orange Room 684 518 443

Pevný disk - HD Tune Pro 5

Average speed [MB/s] 502.3 1329.6 429.2

Access time [ms] 0.07 0.055 0.072

Batériové testy

PCMark 8, Work Accelerated [hh:mm] 02:52 03:43 05:11

Displej - meranie jasu

Maximálna hodnota jasu [cd/m2] 328 292 237

Teplota - kancelársky / výkonný režim

Klávesnica, najhorúcejšie miesto [°C] 31,2 / 33 35,8 / 37,9 28,9 / 31,5

Spodok, najhorúcejšie miesto [°C] 33,9 / 37,5 36,1 / 39,7 33,6 / 38,2

Celkové hodnotenie

Faktor mobility 2.26 2.52 2.74

Odolnosť tela

Dizajn

Klávesnica

HW a SW vyladenie

Celkový výkon

  Tabuľka výkonnostných testov notebookov

- V základnej verzii iba HD displej
- Klávesnica nie je podsvietená

+Elektronický fi lter displeja na ochranu 
súkromia
+ Odolá pádom, poliatiu a vibráciám
+ Kufríkový dizajn
+ Pevné pánty displeja
+ Možnosti rozšírenia portov 
a príslušenstva

Panasonic
Toughbook CF-54

1 8 9 0  E U Rc e n a

Výkon a hardvérová výbava
Výkonovo veľmi podobný modelu HP Envy 13, 
avšak s jemnou rezervou. Procesor je o trochu 
silnejší a kapacita RAM je 8 GB. Maximum pre 
tento stroj je 16 GB. Myslíme, že väčšine z vás 
bude postačovať 8 GB. Výhoda modelu L390 
je v tom, že si kúpite ThinkPad za dobrú cenu. 
Komu ale bude málo, dá sa navýšiť aj kapacita 
SSD disku až na 512 GB.

Čítačka pamäťových kariet je aj v tomto prí-
pade vo verzii microSD. Zvláštnosťou je tlačidlo 
zapínania na pravej hrane. Je to dané tým, že 
tento model je dostupný aj vo verzii Yoga, a tak 
mohol výrobca použiť jeden návrh šasi.

Zahrievanie notebooku je v normálnych 
medziach. Je tu procesor Intel Core i5-8265U 
1,6 ÷ 3,9 GHz, ktorý sa dá dobre chladiť. Navyše 
tu nie je samostatná grafi cká karta, ktorá by 
navyšovala teplotu klávesnice alebo spodného 
krytu. Pri nenáročnej kancelárskej činnosti nie 
je ani veľmi hlučný. Zaujímavé je, že je prob-
lém udržať výdrž batérie na vyšších časoch. 
V syntetickom teste sme sa nedostali cez štyri 
hodiny. V praxi to bolo podobné, pár minút sme 
dokázali získať nižším jasom. Príliš sme sa 
na to ale nespoľahli. To je však normálny čas 
a len minimum notebookov na trhu má šetriaci 
režim, ktorý vyslovene obmedzuje výkon CPU.
Zapožičal: Datacomp

Panasonic Toughbook CF-54
Superodolný notebook, ktorý prekonáva ostat-
né odolné modely, ktoré sme testovali. Je to 
pochopiteľné, stačí sa naň iba pozrieť. Určený 
je pre pracovníkov v montážnych halách, vo 
výskume alebo vo vonkajšom prostredí. Má 
odolné telo, napriek tomu ho výrobca označil 
ako stredne odolný. Pre ozbrojené zložky má 
výrobca inú sériu zariadení. Dostupný je v troch 
hlavných konfi guráciách a má extra veľa mož-
ností modifi kácie a príslušenstva.

Vyhotovenie a používanie
Notebook samotný je vlastne kufrík. Má svoju 
rúčku na prenášanie a je prispôsobený tak, aby 
ste ho nepotrebovali nosiť v taške. Kryt veka 
je upravený do šesťuholníkového reliéfu, ktorý 
zvyšuje odolnosť najmä pri pôsobení priameho 
tlaku. Odolá postriekaniu vodou a prežije aj 
pády z výšky 90 centimetrov. Z hľadiska odol-
nosti je navrhnutý tak, aby splnil certifi káciu 
MIL-STD 810G. Výrobca k notebooku posky-
tuje štandardnú trojročnú záruku. Je ideálny 
na prácu počas cestovania, nakoľko odolá aj 
silnejším vibráciám.

To, ako je vyhotovený, priamo odpove-
dá potrebe chrániť jednotlivé komponenty. 
V rámci príslušenstva je možné využiť dve 
batérie, a tak sa bude dať jedna vymieňať za 
chodu notebooku. Testovaná konfi gurácia mala 
jednu batériu, práve tú vymeniteľnú, vkladanú 
zboku. Na výber sú aj porty, sú totiž v samo-
statných slotoch a je na vás, ktoré si vyberiete. 

LENOVO THINKPAD L390 
S MAXIMÁLNYM OTVORENÍM VEKA 

nemilé prekvapenie. A nie je to otázka konštruk-
cie, ktorá sa nedá inak vyrobiť, ak ju chceme 
takto. Iné notebooky tento problém nemajú.

Klávesnica má dva stupne podsvietenia, no je 
potrebné ju mať zahrnutú v konfi gurácii. Je totiž 
súčasťou voliteľného príslušenstva. Je tichá 
a presne taká, ako u všetkých sérií ThinkPad. 
Plnú výbavu uzatvára špičkový touchpad a po-
lohovací klobúčik v klávesnici.

Notebook sa dodáva s napájacím adapté-
rom, ktorého koniec je vyhotovený v USB-C va-
riante. Nabíjanie môžete realizovať hociktorou 
nabíjačkou kompatibilnou s týmto portom. Nie 
úplne samozrejmý fakt, že máte v notebooku 
port USB-C, ešte neznamená, že sa dá cezeň 
zariadenie nabíjať.

Reproduktory sú štandardné, teda maximálne 
na sledovanie fi lmov. Na hudbu sa nám nejavili 
najlepšie. Klasické umiestnenie na spodnej 
hrane vyžaduje, aby ste mali notebook na pevnej 
podložke kvôli lepšej rezonancii zvuku.

Hard

LENOVO THINKPAD L390 
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       Verdikt
HP Envy 13 je dizajnový kúsok. Výrobca ne-
zabudol ani na tých, čo hľadajú výkon a veľký 
pevný disk. Reproduktory Bang&Olufsen sú 
celkovo štyri, avšak nielen reproduktory z neho 
robia veľmi dobre použiteľný notebook na prácu 
a cestovanie. Škoda slabej výdrže na batériu. 

V diagnostickom prostredí alebo na spoluprácu 
s lekárskymi prístrojmi máte dokonca možnosť 
staršieho portu RS-232. 

Klávesnica je príjemná, je dokonca pomerne 
tichá. Zvyknúť si treba len na usporiadanie 
prídavných editačných klávesov. Napríklad 
kláves Del je vedľa šípok, nie je hore vpravo ako 
to býva na ostatných klávesniciach. Viac nám 
ale prekážalo to, že nie je podsvietená.

Displej má ochranu proti sledovaniu zboku 
inými osobami. Jeho jas sa zníži zhruba o po-
lovicu, ale máte zabezpečené súkromie nech 
už vytiahnete notebook kdekoľvek. Touchpad sa 
dá používať, ale je to naozaj miniatúrna vec. Má 
aspoň hardvérové tlačidlá myši, čo celkovo jeho 
použitie uľahčuje. Všetky konektory sú zakryté, 
ak k nim nemáte pripojené zariadenia alebo 
napríklad ethernetový kábel. A netradičným 
prvkom je možnosť využiť slot na druhú batériu 
aj na optickú mechaniku.

Veko displeja používa mechanizmus na za-
klopenie. Skutočne sa celý notebook podobá na 
kufrík. Vyhnete sa neželanému vyklopeniu veka. 
To je pevné a zatiaľ je to suverénne najlepšie 
navrhnuté veko, aké sme kedy za posledné roky 
videli. Udrží sa v každej polohe až na 180°. V do-
tykovej verzii sa po ňom dobre ťuká bez toho, 
aby sa kývalo, čo býva slabá stránka takmer 
každého notebooku s dotykovým displejom.

Výkon a hardvérová výbava
Procesor Intel Core i5-7300U 2,6 ÷ 3,5 GHz 
je síce starší, no toto nevidíme ako veľkú 
nevýhodu. Tento model s podporou vPro sme 
v minulosti hodnotili veľmi dobre, inak tomu 
nie je ani teraz. V praxi až tak nepoznáte, že 
ide o siedmu generáciu, ak nemáte porovnanie 
výkonu s novším CPU na rovnakých progra-
moch. Kapacita RAM je len 4 GB, avšak môžete 
si pridať viacej. Prekážal nám však HD displej 
s rozlíšením 1366 x 768 px. Toto je podľa nás 
dnes naozaj málo. Chápeme, že ide o základnú 
konfi guráciu. Ostatné dve majú Full HD displej 
v dotykovej a bezdotykovej verzii. Získate lepšiu 
cenu zariadenia, no pri práci s dvomi oknami 
vedľa seba to nebude pohodlné.

Navzdory tomu, že notebook je kufrík aj 
s plastovou rúčkou, používa sa dobre a nijako 
nám neprekážala. Pravda, toto otvoriť v lietadle 
už bude problém. Viac sa podobá na 15,6-pal-
cový notebook ako na 14-palcový.

Je tichý aj počas vyššej záťaže a nijako 
výrazne sa neprehrieva. Výrobca hovorí o výdrži 
do 17 hodín s dvomi batériami. V našom prípa-
de sme sa dostali na hodnotu niečo vyše 5 ho-
dín. Podiel má na tom dobré riadenie spotreby, 
čo je doménou práve 7. generácie intelovských 
CPU a tiež HD displej.
Zapožičal: Panasonic
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Lenovo ThinkPad L390 je pracovný notebook 
z rodiny ThinkPad za lepšiu cenu. Nemusíte 
kupovať drahé stroje série T. Tento má síce ne-
jaké malé mušky, keďže sme ho vedeli priamo 
porovnať so skúsenosťami z iných sérií. Je to 
ale ideálny notebook do fi rmy alebo pre tých, 
čo chcú vyladený notebook na prácu. Škoda len 
jeho priemernej výdrže na jedno nabitie.

Panasonic Toughbook CF-54 je odolný note-
book do fabriky alebo na cestovanie a časté 
prenášanie do rôznych podmienok. Nie je 
z najodolnejšej série od Panasonicu, ale vydrží 
veľa. Je tu veľa možností, ako si ho prispôsobiť. 
Vhodný aj pre tých, ktorí nechcú vyslovene 
najodolnejší notebook, ktorý je hrubý a menej 
pohodlný. Toto je ideálny kompromis do terénu 
aj na pracovný stôl.

TEST



Hard

Biznisové notebooky nemusia byť len fádne 
kusy. Dôkazom toho, že podnikové počítače 
sú pekné a majú svoje unikátne prvky, sú 
práve tieto dva modely postavené proti 
sebe. Spĺňajú technologické požiadavky na 
to, aby sa dali vzdialene konfi gurovať, mali 
bezpečný štart a nedali sa skompromitovať 
ešte pred nabehnutím systému a aj niečo 
vydržia.

T E S T

MICHAL REITER

Duel

HP
EliteBook x360 
830 G5 

TENKÉ A PEVNÉ SPRACOVANIE

100 % SRGB DISPLEJ S VYSOKOU 
SVIETIVOSŤOU 

SPRÁVA ÚSPORNÉHO
A VÝKONNÉHO REŽIMU

PREPRACOVANÝ TOUCHPAD

Lenovo ThinkPad L390 Yoga

Klasický s perom

„Konvertibilný notebook 
je fajn, priplácajte zaň 

vtedy, keď ste si istí 
jeho využitím.“

 VS.
HP EliteBook x360 830 G5

Menší a tenší 

Konvertibilné 
notebooky 

s premenou
na tablety 

TOP 3 argumenty

1
2
3

prekresliť rukou kreslené tabuľky do skutoč-
ných tabuliek. Takisto zvládne aj ďalšie trans-
formácie s rukou písanými obrazcami. Ideálne 
je použiť tabletový režim na fi lmy alebo na 
porade, keď potrebujete ukázať obsah displeja 
viacerým ľuďom.

Počas testovania sme si všimli viacero 
nepríjemností. Viažu sa k portu USB-C, ani jeden 
výrobca za zmätky v tomto takmer univerzál-
nom štandarde nemôže. USB-C na nabíjanie 
notebooku majú oba testované stroje. Noste si 

ale pre železnú istotu originálne nabíjačky ale-
bo aspoň nabíjačky rovnakého výrobcu, inak 

sa môže stať, že nenabijete notebook inou 
nabíjačkou alebo dokovacou stanicou. Zo-
brazí sa hlásenie, že neposkytuje dostatok 
energie pre danú batériu a nabíjanie sa ani 
nezačne. Takýchto prípadov je minimum, 

no stať sa to môže.

ateriálová stránka je jed-
ným z vedúcich faktorov, 
ktoré zvažujete pri kúpe 

notebookov vyššej triedy. Je tu viac 
prepracovaností, ako by sa na prvý po-
hľad mohlo javiť. Pevné telo, kĺby displeja, 
podsvietená klávesnica, čítačka odtlačkov, 
výborný displej a technologická výbava. My sme 
testovali konvertibilné notebooky. To znamená 
o kategóriu vyššie stroje, ako bežné notebooky. 
Treba ich navrhnúť trochu inak, hoci sa veľmi 
podobajú na svoj ekvivalent štandardného 
notebooku.

Použiť ich ako tablet sa dá, ale má to svoje 
obmedzenia. Ak veľa píšete alebo pracujete 
s tabuľkami, budete ho mať aj tak v režime 
klasického notebooku. Pri tvorbe prezentácií 
už môžete využiť kreatívny režim s dotykovými 
zápiskami a ovládaním. Microsoft PowerPoint 
umožňuje previesť 
vaše zápisky 
na text a po 
novom aj 

M

T E S T

MICHAL REITER

na tablety 

KLÁVESNICA OD HP JE POHODLNÁ 
A S MODERNÝM NÍZKYM ZDVIHOM
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klávesu tak máte veľké štvorcové 
klávesy, dokonca aj šípky sa použí-
vajú dobre. Nahor a nadol sú síce 
zrezané, ale sú extra dlhé.

Displej je lesklý a veľmi dobre 
sa na ňom sleduje multimediálny 
obsah ako aj farebné dokumenty, 
prezentácie a grafy. Je ale pravda, 
že v ňom uvidíte každé hotelové 
svetlo v kaviarni a ďalšie odlesky. 
Má vysokú svietivosť a podporu 
100 % sRGB. To síce nie je ešte 
profi  úroveň, ale je to naozaj široký 
gamut a vy to na farbách budete 
vidieť na prvý pohľad. Komu prekážajú matné 
displeje, toto je správna voľba. Páčili sa nám 
tenké rámiky okolo displeja a mechanická 
ochrana kamery pred sledovaním. Je skutočne 
nenápadná a prepínač krytu nie je takmer vôbec 
vidieť.

Výrobca umiestnil stereo reproduktory 
Bang&Olufsen na horný pas nad klávesnicu. 
Poskytnú rozšírený zážitok. Na videokonferen-
cie a fi lmy sú fajn. Na hudbu len ako doplnok.

EliteBook G5 sa dá kúpiť vo viacerých ver-
ziách. Klasicky si vyberáte CPU, RAM a veľkosť 
pevného disku prípade 4G LTE modul. 

Z praxe
Benchmarkový test ukázal výdrž 4,5 hodiny. My 
sme sa s notebookom dostali na takmer 6 ho-
dín. Je pravda, že sme aktivovali šetriaci režim 
a politiku pasívneho chladenia CPU. Na výkone 
to bolo poznať, ale na bežné písanie textov, 
prezeranie webu a pozeranie fi lmov to bohato 
postačovalo. Tu je vidno, že HP optimalizovalo 
riadenie spotreby a počas cestovania to pre 
nás bola skutočne prínosná vlastnosť.

Aplikácia HP Support Assistant sa postará 
o kontrolu hardvéru aj aktualizácie ovládačov. 
Aplikácia HP Sure Click a Sure Run sú bezpeč-
nostné rozšírenia, ktoré budú sledovať pokusy 
o narušenie bezpečnosti notebooku a dát na-
príklad aj zneužitím internetového prehliadača. 
Celkovo je to súbor viacerých technológií. Keďže 
sme mali Windows v slovenčine, niektoré funk-
cie odmietli pracovať. To je škoda. HP sa však 
vyznačuje viacerými bezpečnostnými techno-
lógiami, ktoré sú aktívne už pri štarte počítača. 
Napríklad ochranou BIOS-u a ochranou vstupu 
do systému aj k vašim dátam na disku. Tým, že 
je tu aj čítačka SmartCard, je tu viac možností, 
ako si zabezpečiť počítač. Napríklad cez čítačku 
odtlačkov alebo kombináciu prvkov. Všetko sa 
nastavuje v HP Client Security. Poskytuje vysokú 
pridanú hodnotu a nevyhnutnosť zabezpečenia 
na podnikovej úrovni.

Páčilo sa nám nabíjanie cez USB-C ale ešte 
stále aj cez klasický nabíjací konektor.
Zapožičal: HP Inc.

Lenovo
ThinkPad L390 

Yoga 

PREPRACOVANÝ TOUCHPAD

ÚSPORA ENERGIE
V REŽIME NA BATÉRIU

LENOVO VANTAGE

HP EliteBook x360 830 G5
Bezpečnosť na prvom mieste, kvalita spraco-
vania takisto. EliteBook je totiž prémiový model 
z dielne HP a zároveň je to označenie najpre-
pracovanejších notebookov pre biznis. Tenké 
hliníkové spracovanie, výkonný aj super úspor-
ný režim. To sú základné rysy tohto notebooku.

Celkový pohľad
Verzia x360 charakterizuje verziu s otočným 
displejom. Môžete ho používať vo viacerých po-
lohách, teda ako klasický notebook aj ako tablet. 
Hoci nám sa stále javí, že notebook s hmotnos-
ťou takmer 1,4 kg je náročné používať vo forme 
tabletu. Týka sa to aj druhého modelu v teste. 
Hliníkové spracovanie je precízne, aj vďaka tomu 
môže byť notebook taký tenký a zároveň do-
statočne pevný. Kĺb displeja je pevný a udrží ho 
vo všetkých uhloch. Keď ho otvoríte dostatočne 
rýchlo, dá sa to aj jednou rukou. Pomalé otáča-
nie vekom už nadvihuje základňu.

Výrobca používa nový koncept rozšírenia klá-
vesnice. V kompatibilných aplikáciách môžete 
používať hardvérové tlačidlá na zobrazenie 
kalendára, prezentačný režim ako aj začatie 
a ukončenie hovoru. Na hovory potrebujete 
Skype for Business.

Klávesnica má dva stupne podsvietenia a je 
tichá. Škoda len hlučnejšieho medzerníka. Vý-
robca ho mohol uchytiť lepšie, konkurencia to 
zvládla. Na x360 sa píše dobre a klávesnica má 
nízke klávesy. Sú ale extra pohodlné, presne 
tohto sa HP už roky drží. Nepoužíva rôzne tva-
rovanie, ale radšej zväčší ich plochu. Podľa typu 

 EliteBook x360 830 G5

1
2
3

Lenovo ThinkPad L390 Yoga
Model, ktorý je v dvoch verziách. Tento note-
book si môžete kúpiť aj bez prívlastku Yoga. 
Takto Lenovo uspokojí obe skupiny zákazníkov. 
Faktom ale je, že nám sa verzia Yoga páčila 
viac. A navyše sa dodáva s dotykovým perom 
ThinkPad Pen Pro priamo v tele.

Celkový pohľad
Dizajnovo pekný notebook, ktorý zaujme aj 
strieborným vyhotovením, no je dostupný aj 
v štandardnej čiernej farbe. Na ThinkPady ne-
tradičné, hoci za posledné roky výrobca tento 
farebný variant použil viackrát. To aj u svojich 
najlepších notebookov, ktoré má vo svojej 
ponuke.

Na sérii ThinkPad je fajn to, že drží overenú 
históriu svojich súčastí. Klávesnica nie je síce 
taká tenká ako pri modeli od HP, ale dobre 
sa na nej píše. Pre používateľov, ktorí neradi 
experimentujú a boja sa nižších zdvihov, je 
toto správna voľba. Avšak nedá sa povedať, že 
je pohodlnejšia ako tá na EliteBooku. Behom 
chvíle si zvyknete na jednu či druhú klávesnicu. 
Aj tu je podsvietená, tradične má zamenený Fn 
a Ctrl oproti iným konkurenčným notebookom. 
Všetko sa dá ale zmeniť v BIOS-e alebo softvéri 
Lenovo Vantage.

Vec, ktorú pri ThinkPadoch oceňujeme, je
touchpad. Dá sa stlačiť a ešte má tri samostat-
né tlačidlá nad sebou a polohovací klobúčik. Ide-
álne na kancelársku prácu a tento notebook sa 
vám bude bez myši ovládať lepšie ako model HP. 
Hoci uznávame, že aj tento argument je otázkou 

SOFTVÉROVÉ ZABEZPEČENIE HP 
SURE RUN JE ĎALŠIA VRSTVA 

OCHRANY DÁT A SÚKROMIA
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Niektoré funkcie zabezpečenia nefungujú pri - 
slovenskom rozhraní

Tlačidlá na hovory by mohli podporovať viac - 
aplikácií

Pomalá čítačka odtlačkov -

c e n a 1 4 0 9  €

Bezpečnostný kryt kamery +
Možnosť prepnúť do tichého režimu +

Výdrž na batériu +

Hard

Model notebooku / 
Parameter

HP
EliteBook x360 830 G5 

Lenovo
ThinkPad L390 Yoga 

Procesor Intel Core i5-8250U 1,6 ÷ 3,4 GHz,
6 MB cache (max. 15 W TDP)

Intel Core i5-8265U 1,6 ÷ 3,9 GHz,
6 MB cache (max. 15 W TDP)

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

Pevný disk Toshiba SSD, 256 GB Samsung, 256 GB

Displej
13,3", IPS, BrightView (400 cd/m2), 

dotykový, max. rozlíšenie
1920 × 1080 px

13,3", IPS, Anti-glare, dotykový,
max. rozlíšenie 1920 × 1080 px

Grafi cká karta Intel UHD Graphics 620 Intel UHD Graphics 620

Porty 2 × USB 3.1, 2 × USB-C / TB, HDMI 1.4b,  
kombinovaný audio

2 × USB 3.1, 2 × USB-C, HDMI,
Mini RJ-45, microSD kombinovaný audio

Operačný systém Microsoft Windows 10 Pro Microsoft Windows 10 Pro

Rozmery [mm] 307 × 215 × 17 322 × 224 × 19

Skutočná hmotnosť 
[kg] 1.379 1.532

Zapožičal HP Inc. Datacomp

Cena (EUR s DPH) 1409 1087.7

  Tabuľka technických parametrov notebookov

- Nemá hardvérový kryt kamery
- Veľké rámiky okolo displeja
- Vyššia cena

c e n a 1087,70  €

+ Dá sa pohodlne ovládať aj touchpadom
+ Rýchla čítačka odtlačkov
+ Superúsporný režim

zvyklostí. Čítačka odtlačkov a podsvietená klá-
vesnica sú ako voliteľná konfi gurácia. Pozor tak 
na variant, ktorý si budete objednávať.

Kĺb displeja je pevný. V zmysle, aby udržal 
veko vo všetkých polohách. Je ale pevnejší 
ako pri EliteBooku, a tak sa vám veko nepodarí 
otvoriť jednou rukou. Na rozdiel od drahších 
sérií, nie je klávesnica zasúvacia. V režime 
tabletu ju budete stláčať. Tu má navrch práve 
HP, ktoré má nižší zdvih klávesnice.

Displej má 13,3 palca a má širšie rámiky. 
L390 Yoga má aj väčšie rozmery ako EliteBook. 
V tejto sérii Lenovo ešte neimplementovalo 
hardvérový kryt. Je tu elektronická ochrana 
pred sledovaním cez webovú kameru. Note-
book sa nabíja cez rozhranie USB-C, presne 
ako model od HP.

Podobne ako pri prvom notebooku, aj tu 
považujeme reproduktory za doplnok. Sú ale na 
vyššej úrovni a so zapnutým rozšírením zvuku 
Dolby Audio sa na nich dá počúvať aj hudba.

Na výber je viacero konfi gurácií odlišujú-
cich sa v štandardných komponentoch ako aj 
v komponentoch spomenutých vyššie.

Z praxe
Prvé, čo sme si počas testov všimli, je výborná 
úspora energie. Toto sa dá vypnúť a môžete 
mať stále supervýkonný notebook v režime 
z napájacieho zdroja aj z batérie. My sme 
ponechali automatický režim. To znamená, že 

HP
EliteBook x360 830 G5 

Lenovo
ThinkPad L390 Yoga 

keď cestujete, niečo píšete a originálny výkon 
CPU naozaj nepotrebujete.

Na nastavenie je tu známy softvér Lenovo 
Vantage, kde nastavíte všetky potrebné para-
metre klávesnice, kamery, zvuku a iných kom-
ponentov. Bežne musíte ísť do BIOS-u, tu máte 
na to Vantage. My ho považujeme za pridanú 
hodnotu na jednoduchú konfi guráciu špeci-
álnych možností notebookov Lenovo. V tomto 
modeli aj s možnosťami na nastavenie oboch 
tlačidiel pera a jeho 
správania počas 
používania. Efektné 
rozšírenie je pridanie 
ikony na systémový 
panel, kde vidíte 
zostávajúcu kapacitu 
batérie pera.

Aj napriek tomu, že 
nie je taký tenký ako 
HP, zahrieva sa pod-
statne viac. Teplota 
nad 50 °C v spodnej 
časti je naozaj veľa. 

Nie je na veľkej ploche, čakali by sme však 
menšiu teplotu pri hrubšom notebooku. Tu nás 
potešil aj fakt, že klávesnica je v kancelárskom 
režime chladnejšia ako pri HP. To považujeme 
za dôsledok hrúbky tohto notebooku a inú 
konštrukciu vnútorného chladenia. Notebook 
sa veľmi dobre používa a chválime aj celkové 
zladenie hardvéru a softvérovej stránky.
Zapožičal: Lenovo

 VS.

v režime externého 
napájania budete mať 
výkonný stroj s Intel 
Core i5 procesorom. 
V režime pri práci na 
batériu však budete 
mať jednoducho po-
vedané Intel Pentium. 
Je to režim, ktorý 
ušetrí batériu, ale nie 
je to na hromadné 
úpravy obrázkov. Aj 
prepínanie sa medzi 
kartami prehliadača 
je pomalšie, rovnako 
tak aj spustenie okna 
Prieskumníka. Toto je 
jasne režim vhodný, 

EXTRA POHODLNÝ TOUCHPAD 
NA MODELI L390 YOGA

LENOVO VANTAGE NA KONFIGURÁCIU 
NOTEBOOKOV TEJTO ZNAČKY

NASTAVENIE DOTYKOVÉ-
HO PERA PRE YOGU

LENOVO VANTAGE NA KONFIGURÁCIU NASTAVENIE DOTYKOVÉ-NASTAVENIE DOTYKOVÉ-
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       Verdikt
HP EliteBook x360 830 G5 je dizajnový kus, ale nie 
je to len štýlový notebook. Je to zástupca najvyššej 
série z radu pracovných notebookov. Spĺňa všetky 
požiadavky na to, aby mohol byť začlenený do 
bezpečnostnej politiky vo fi rme. Podporuje doko-
vanie cez USB-C port a ak chcete šetriť energiu, je 
to tichý notebook. Vynikajúci displej je síce lesklý 
ale farby sú na ňom skutočne krásne. Škoda, že 
pokročilé funkcie doplnkového softvéru nefun-
govali pri slovenskej mutácii. Prekážala nám aj 
pomalá čítačka odtlačkov. Spravidla čakáte dve-tri 
sekundy, kým vás systém rozpozná.

Lenovo ThinkPad L390 Yoga zaujme najmä svojou 
klávesnicou, ktorá má štandardný zdvih a tiež 
dotykovým perom v základnej výbave. Tu môžete 
v režime tabletu naozaj písať po obrazovke a keď 
ho nepotrebujete, zasuniete ho do tela. Nie je 
síce taký tenký ako notebook od HP, avšak máte 
v ňom podporu na pero. Viac sa zahrieva, ale ak ho 
nastavíte, bude tichý, ale aj menej výkonný. To je 
vhodné na cesty a nenáročnú kancelársku prácu. 
Ďalším prvkom, ktorý hrá v prospech tohto mo-
delu, je touchpad so skutočnými tlačidlami. Práca 
s ním je takmer rovnako pohodlná ako s myšou.

Model / Testy
HP

EliteBook x360 830 G5 
Lenovo

ThinkPad L390 Yoga 

Kancelársky výkon - PCMark 10 3544 3688

Essentials 7885 8109

Productivity 5603 6082

Digital Content Creation 2734 2762

Herný výkon - 3DMark 11 1699 1523

Graphics score 1554 1398

Physics score 5111 4598

Combined score 1306 1144

VR Mark

Orange Room 523 555

Pevný disk - HD Tune Pro 5

Average speed [MB/s] 398.3 1419.1

Access time [ms] 0.129 0.085

Batériové testy

PCMark 8, Work Accelerated [hh:mm] 04:29 04:36

Teplota - kancelársky / výkonný režim

Klávesnica, najhorúcejšie miesto [°C] 38,2 / 42,7 37,4 / 41,9

Spodok, najhorúcejšie miesto [°C] 38,6 / 41,5 39,1 / 51,1

Celkové hodnotenie

Faktor mobility 3.25 3

Odolnosť tela

Dizajn

Klávesnica

HW a SW vyladenie

Celkový výkon

  Tabuľka výkonnostných testov notebookov
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Synology Drive
lastný cloud a bez poplatkov? Syno-
logy ponúka vlastnú aplikáciu Drive, 
ktorú si nainštalujete do vášho NAS 

a môžete používať presne tak, ako iné cloudové 
služby. Je tu ale jeden veľký rozdiel. Nebudete 
posielať dáta na vzdialené servery. Dostupné 
budú u vás. Či už to bude doma alebo v kance-
lárii. Vynikajúce riešenie, ktoré sa veľmi podobá 
na štandardné cloudové služby ako Google Disk 
alebo OneDrive.

Drive sa dá nainštalovať ako aplikácia pre po-
čítače a smartfóny. Je to váš osobný cloud a ak 
budete mať NAS prepojenú cez konto Synology, 
všetky údaje budú dostupné aj cez internet. 
Aplikácia podporuje automatickú synchronizáciu 
dát. Čo pribudne v počítačovom adresári, to sa 
prenesie na disk v NAS zariadení. Tým, že budú 
dáta priamo na disku, budete môcť využiť aj 
tímovú prácu viacerých používateľov na jednom 
dokumente. Platí pre konvertované dokumenty 
Wordu, Excelu a PowerPointu.

Aplikácia je ideálna na zálohovanie vašich 
bežných súborov aj tým, že poskytuje možnosť 
návratu k predchádzajúcim verziám. Využiť sa 
dá zálohovanie v reálnom čase, teda po každej 
zmene v dokumente. Systém zálohovania 
je zároveň navrhnutý tak, aby odolal útoku 
ransomvéru a neprepísali ste si pôvodné zálohy 
zneužitým šifrovaním záchranných dát.

A extra funkcia, ktorú sme si nadmieru 
obľúbili, je práve zdieľanie. Mať súkromný 
cloud je fajn, no keď chcete zdieľať dokumenty 
alebo galériu obrázkov s niekým, kto Synology 
nepoužíva, obavy by boli na mieste. Tu však nie 
a máte možnosť vytvoriť odkaz na zobrazenie 
obsahu. To s možnosťou úprav alebo len na čí-
tanie. A aj si údaje ochrániť heslom a dokonca 
vytvoriť exspiráciu zdieľaného odkazu.

tujú. Je to pochopiteľné, nakoľko potrebujete, 
aby to podporovali aj Wi-Fi karty v notebookoch, 
smartfónoch a ostatných zariadeniach, ktoré 
k routeru budete pripájať.

Špecialitou je podpora mesh zapojenia, a to 
ako sa celý router a systém ovláda. Synology 
totiž používa vizuálne podobný systém ako 
pri NAS. Prihlásenie do webového rozhrania 
sa tak skutočne podobá na operačný sys-
tém od Synology v ich sieťových 
diskoch. Nastavenie routera je 
otázkou chvíle a my sme ho robili 
cez mobilnú aplikáciu. Bolo to 
najjednoduchšie a dokonca aj prvé 
pripojenie na router bolo zjedno-
dušené naskenovaním QR kódu 
na jeho spodnej/zadnej strane. 
Dizajnovo je pripravený pracovať 
v dvoch polohách.

Konfi guráciu aj zvyšok ovládania 
zvládnete cez smartfón. Je tu pod-
pora nastavenia rodičovskej ochra-
ny, priority pripájaných zariadení, 
ale aj možnosť sledovania sieťovej 
prevádzky. To všetko aj mimo vášho 
domova. Nám sa páčilo zobrazenie 
dátovej konektivity pre konkrétne zariadenie. 
Vidíte maximálnu rýchlosť sťahovania a odosie-
lania dát a môžete tak vidieť, či je toto najrých-

lejšie možné pripojenie notebooku 
alebo smartfónu. Wi-Fi pracuje 
automaticky a netreba sa zaoberať 
tým, či je to 2,4 alebo 5 GHz pásmo. 
Router volí pripojenie automaticky 
podľa signálu a technologických 
možností zariadenia.

Na test sme mali dva kusy tohto 
zariadenia, aby sme mohli vyskúšať 
jednu SSID sieť s dvomi kusmi 
hardvéru. Signál sa rozšíril na 
veľký priestor a najmä bol kvalitný 
pri prechádzaní k vyššej intenzite 
signálu druhého zariadenia. Kým 
iné zariadenia držia signál aj keď je 

Router a cloud od Synology

ZDIEĽANIE DÁT Z VÁŠHO SÚKROMNÉHO CLOUDU

ROUTER UKÁŽE, KOĽKO ČASU TRÁVILI DETI ALEBO INÍ 
POUŽÍVATELIA NA INTERNETE

SUPERINTELIGENTNÝ ROUTER
PRE MULTIMEDIÁLNU DOMÁCNOSŤ

T E S T

MICHAL REITER

slabý, tu sme mali vždy plný alebo takmer plný 
signál. To, ako sa budú zariadenia správať, sa 
dá nastaviť. K routeru sa dá pripojiť NAS disk, 
čo priamo v nastaveniach určíte pri konfi gurácii 
LAN portu. Celkovo je tu obrovská výbava toho, 
ako si router nastaviť a mať pod kontrolou dá-
tovú prevádzku jednotlivých používateľov. Je to 
jeden z najlepšie navrhnutých systémov.
Produkty zapožičal: Synology

V

SUPERINTELIGENTNÝ ROUTERSUPERINTELIGENTNÝ ROUTER

MICHAL REITER

TIP
Multimediálna 

a pracovná 
sieť

       Verdikt
Cloudová služba Drive je zadarmo a neviažu sa 
na ňu žiadne poplatky. Je to vaša služba v NAS, 
ku ktorému máte prístup len vy a osoby, ktorým 
to povolíte. O veľkosti úložiska rozhodujete vy, a 
to výberom kapacity disku. A to až do 12 TB/disk. 
Faktom ostáva, že pri vlastnom cloude sa musíte 
postarať o to, aby ste mali pre istotu zálohované 
dáta aj na ďalšom mieste. 
Synology Mesh Router MR2200ac je vynikajúci 
router. Odporúčame ho, ak máte multimediálnu 
domácnosť. Napríklad TV, hernú konzolu, chcete 
prenášať bezdrôtovo fi lmy do TV alebo tabletu, 
streamujete hudbu alebo YouTube a hráte hry 
cez internet. Tiež ho odporúčame, ak máte 
doma inteligentné zariadenia a potrebujete pre 
ne bezpečnú domácu sieť. Do tohto zariadenia 
sa oplatí investovať.

Synology Mesh Router 
MR2200ac
Tento router je špecialita vo 
svojej triede. Podporuje najnovší 
štandard WPA3, ktorý ostatní 
ešte len pozvoľna implemen-

C E N A 1 3 9  € / K U S
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Apple AirPods 
Spoľahlivý audio partner na každý deň

pple AirPods sú špecifi cké, plne 
bezdrôtové slúchadlá, na ktoré si 
treba zvyknúť, ale určite nebudú 

každému vyhovovať. V prvom rade je potrebné 
mať „kompatibilné ucho“, aby vám nevypadá-
vali. Taktiež je potrebné si zvyknúť na ich dizajn 
a akceptovať ho. Ak ste s týmito faktormi 
vyrovnaní, tak verte, že AirPody budete milovať. 
My sme si ich obľúbili veľmi rýchlo, nakoľko 
sú veľmi kompaktné a použiteľné za každých 
okolností. Slúchadlá sú umiestnené v nabíja-
com/prepravnom puzdre, ktoré má v spodnej 
časti Lightning port a vzadu nájdete tlačidlo 
párovania. Po otvorení vrchnej časti sa do-
stanete k slúchadlám, ktoré držia v puzdre za 
pomoci magnetu. Vyťahujú sa veľmi ľahko, ale 
samovoľne nevypadávajú. 

Každé slúchadlo má integrovanú batériu, kto-
rá má udávanú výdrž 5 hodín počúvania hudby 
alebo 2 hodiny telefonovania. Toto sa však kvôli 
nabíjaciemu puzdru ťažko overuje, nakoľko po 
vložení do puzdra sa slúchadlá automaticky 
nabíjajú. V praxi ich máte stále nabité. Nabíjacie 
puzdro stačí pripojiť na 30 minút k nabíjačke 

a máte k plusu 3 hodiny 
počúvania hudby. Ak nabíjate 
priebežne, tak výdrž nemusíte vôbec 
riešiť, s plne nabitým puzdrom to bude aj 24 ho-
dín. AirPody využívajú na komunikáciu Bluetooth 
a čip W1, vďaka ktorému je proces párovania 
a prepínania medzi Apple zariadeniami jedno-
duchší. Prvé párovanie je veľmi jednoduché. 
Stačí otvoriť puzdro a byť v blízkosti iPhonu, 
ktorý slúchadlá automaticky registruje, spáruje 
a môžete používať. Prepínanie medzi zariade-
niami je tiež jednoduché, stačí otvoriť nastave-
nia prehrávania hudby a zvoliť AirPods. Mali by 
sa objaviť v každom zariadení s totožným Apple 
ID. Ak sa vám to nepodarí, tak ich treba pridať 
manuálne – cez Bluetooth nastavenia. 

Kvalita reprodukovaného zvuku je výborná, 
ale nie perfektná. Zvuk je o niečo kvalitnejší ako 
z káblových EarPods z balenia iPhonu. Ponú-
kajú aj slušnú basovú zložku, pričom nám ich 
zvukové podanie, ako aj max. úroveň hlasitosti 
plne postačovala. Vďaka ich konštrukcii budete 
(ak chcete) počuť aj to, čo sa deje v okolí. Ob-
čas je to však nevýhodou. Ocenili sme kvalitu 

mikrofónov, ktoré sú v oboch slúchadlách, 
vďaka čomu sa prostredníctvom AirPods veľmi 
dobre telefonuje. Potláčajú okolité ruchy a dru-
há strana nemá pocit, ako by ste boli v tuneli. 
Prakticky je spracované aj ovládanie dotykom, 
ktoré si môžete prispôsobiť podľa potrieb, a to 
na každé slúchadlo zvlášť. Dvojitým poklepa-
ním na slúchadlo je možné prepnúť skladbu, 
pozastaviť/prehrať hudbu alebo aktivovať 
Siri. K dispozícii je aj akcelerometer a snímač 
priblíženia, vďaka čomu sa po vybratí slúchadla 
z ucha automaticky pozastaví prehrávanie a po 
opätovnom vložení sa spustí. Používať sa dá aj 
jedno slúchadlo samostatne. Tieto slúchadlá 
sme si veľmi obľúbili – sú skutočným a hlavne 
praktickým audio partnerom na každý deň. 
Zapožičal: alza.sk 

A

C E N A 1 3 0 , 3 8  € 

T E S T

MIROSLAV ILLÉŠ

Pribaľte si na dovolenku 
aj svoju telku! 

Nový rad bizhub
i-Series

dovolenke už neprídete o žiadny zo svojich obľúbených seriá-
lov. Svoju klasickú telku si môžete oddnes zapnúť na mobile, 
tablete či notebooku, a to kedykoľvek a nech ste kdekoľvek. 

Stačí vám na to internet a aplikácia Lepšia.TV s 92 televíznymi stanicami. 
K dispozícii máte 30-dňový archív, vďaka ktorému nikdy nič nezmeš-
káte. Služba je bez záväzkov, ponúka neobmedzené nahrávanie relácií 
a funguje aj v zahraničí. Ak vás sledovanie TV omrzí, môžete si zapnúť 
niektoré z 20 000 rádií celého sveta. Do pozornosti dávame aktuálnu 
akciu, keď si môžete službu Lepšia.TV vyskúšať iba za 0,10 € za mesiac. 
Akcia je vrátane HBO. Nezabudnite si tak ku plavkám a opaľovaciemu 
krému pribaliť aj svoj obľúbený televízny program. 

NA
poločnosť Konica Minolta sa inšpirovala tým, ako dnes použí-
vate moderné technológie. Prinášame nový pohľad na to, ako 
vám môžu fi remné multifunkčné zariadenia pomôcť v pod-

nikaní. Veľký 10-palcový dotykový panel si môžete naklopiť až do uhla 
90 stupňov. Displej sa vám navyše plne prispôsobí. Po prihlásení vidíte 
kvôli sprehľadneniu len tie funkcie a aplikácie, ktoré využívate. Podobne 
ako vo svojom mobilnom telefóne si ich môžete upraviť a zoskupiť tak, 
ako potrebujete. Okrem toho je k dispozícii rýchlejšia, ekologickejšia 
a bezpečnejšia tlač, ovládanie multifunkčného zariadenia hlasom či 
automatická tlač z mobilu a tabletu bez ohľadu na typ operačného 
systému. S novým radom bizhub i-Series vás práca bude baviť.
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Herné notebooky ASUS ROG Zephyrus 
sú špecifi cké dôrazom na čo najkom-
paktnejšie prevedenie. Vďaka tomu sú 
tenké, ľahké a dobre prenosné. Na-
šťastie, výkon nejde bokom.

KLÁVESNICA 
JE FAREBNE 
PODSVIETENÁ 
A PONÚKA 
VYNIKAJÚCI 
KOMFORT

ASUS ROG Zephyrus 
S GX502GW
Štýlový, kompaktný 
a výkonný herný 
notebook

Model
ASUS

ROG Zephyrus S GX502GW

Displej 15,6", IPS-level, 1920 x 1080 px, 
144 Hz, G-SYNC

CPU / GPU Intel Core i7-9750H / NVIDIA 
GeForce RTX 2070 8 GB

Operačná pamäť / Úložisko 32 GB DDR4 / 1 TB SSD

Konektivita 3 x USB 3.1, USB-C, HDMI 2.0b, 
ethernet, 3,5 mm jack

Rozmery a hmotnosť 360 x 252 x 18,9 mm / 2,0 kg

Test - Benchmarky

PCMark 10 - Rozšírený test 7 301

Výdrž batérie - Práca / Video 4:22 / 3:44

3DMark - Port Royal / 
Stress Test 4059 / 98,6 %

Time Spy 7152 / 3352 (Extreme)

Fire Strike 16869 / 4582 (Ultra)

VRMark - Orange Room / 
Blue Room 7203 / 2284

Test - Hry vo Full HD rozlíšení

Assassin's Creed Odyssey 72 fps (High) / 55 fps (Ultra High)

Far Cry New Dawn 85 fps (High) / 81 fps (Ultra)

Metro Exodus 65 fps (High) / 30 fps (Extreme)

Shadow of the Tomb Raider 92 fps (High) / 86 fps (Highest)

Test - Displej a maximálne teploty

Minimálny / maximálny jas 15,55 / 290,18 lúmenov

Pokrytie farebných 
priestorov

89,8 % sRGB, 65,4 % Adobe RGB, 
69,3 % DCI P3

Teplota CPU / GPU v záťaži 94 °C / 87 °C

  Parametre a namerané hodnoty
  testovaného notebooku

redakcii TOUCHIT sme tento rok 
testovali model ASUS ROG Zephyrus 
S GX701. Išlo o 17-palcový note-

book, ktorý sme mali k dispozícii v konfi gurácii 
s najvýkonnejšou mobilnou grafi ckou kartou na 
trhu – GeForce RTX 2080. ASUS však v krát-
kom časovom slede uvádza na trh ďalšieho 
Zephyrusa. Model GX502GW má 15-palcové 
prevedenie a grafi ckú kartu až do RTX 2070.

Hlavným lákadlom nového modelu sú 240 Hz 
displeje. Takúto konfi guráciu sme nemali v re-
dakcii na test, avšak základný model ponúka ob-
razovku s obnovovacou frekvenciou 144 Hz, tak-
že aj v tomto prípade dostanete nadštandardný 
herný zážitok. Popravde by nás však zaujímalo, 
či si bežný hráč dokáže všimnúť rozdiel medzi 
144 a 240 Hz displejom. Do úvahy treba brať aj 
počet snímok za sekundu v hrách, nad 144 fps 
sa dostanú prakticky iba niektoré staršie tituly 
zo segmentu elektronických športov.

15,6-palcový displej ponúka rozlíšenie 1920 
x 1080 pixelov a podporu technológie G-SYNC. 
Vizuálny zážitok z hrania je na vysokej úrovni 
aj vďaka jasným a živým farbám, dobré sú aj 
pozorovacie uhly. Maximálny jas sme name-
rali na úrovni 290 cd/m2, sonda takisto zistila 
takmer 90 % pokrytie priestoru sRGB. Chválime 
tiež reprodukciu zvuku.

Nový Zephyrus dostal do výbavy najnovší 
procesor Intel Core 9. generácie. V praxi sa to 
prejavilo takmer o 1000 bodov vyšším skóre 
v teste PCMark 10. Nami testovaná konfi gurá-
cia bola najvyššia dostupná a v cene 2609 eur 
ponúka aj 32 GB RAM v dvojkanálovom zapojení 
a 1 TB SSD úložisko od Intelu.

S pohodlným touchpadom
Herný výkon notebooku je špičkový, dvojnásob-
ne s prihliadnutím na jeho kompaktné rozmery. 
ASUS ROG Zephyrus S GX502W má kovové veko 
a hrúbku 18,9 mm. Jeho hmotnosť je 2 kg. 
Oceňujeme však celkovú kvalitu vyhotovenia, 
notebook je odolný a zároveň elegantný. Veko 
síce obsahuje podsvietené logo ROG, avšak 
tento notebook by sme si zobrali aj do práce. 
Je vhodný na tvorbu obsahu a prácu s ná-
ročnými aplikáciami. Výsledky meraní výkonu 
v hrách nájdete v priloženej tabuľke.

Klávesnica je farebne podsvietená a ponúka 
výborné pohodlie pri písaní a hraní. Získal si 
nás aj touchpad, ktorý funguje ako jedno veľké 
ľavé tlačidlo myši, na ktoré môžete ťukať alebo 
ho stláčať. Časť touchpadu v pravom dolnom 
rohu funguje ako pravé tlačidlo. Komfort tou-
chpadu sme ocenili najmä počas bežnej práce.

ASUS ROG Zephyrus S GX502W dosahuje 
v záťaži teploty na úrovni 94 °C pre procesor 
a 87 °C pre grafi ckú kartu. Tieto hodnoty sú 
porovnateľné s konkurenciou. V porovnaní 
s priemerom sa neodlišuje ani hlučnosť v záťaži.

ASUS ROG Zephyrus S GX502W prekvapí ab-
senciou zabudovanej webovej kamery. ASUS sa 
rozhodol pre externú kameru, ktorá je súčasťou 
balenia a ponúka záznam v rozlíšení 1080p pri 
60 fps. Niekomu to môže prekážať. Notebook 
chválime za podporu nabíjania cez USB-C port. 
Takýto typ nabíjania nie je vhodný na hranie, 
avšak na bežnú prácu postačuje. Rovnako 
chválime vysoko nadštandardný softvér, ten 
dlhodobo patrí k pridanej hodnote od ASUS-u.
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KLÁVESNICA 
JE FAREBNE 
PODSVIETENÁ 
A PONÚKA 
VYNIKAJÚCI 
KOMFORT

ASUS ROG Zephyrus 
TIP

Kvalita 
spracovania

       Verdikt
ASUS ROG Zephyrus 
S GX502W je špičkovo spraco-
vaný notebook, ktorý nemá vý-
razné nedostatky. Je kompakt-
ný, všestranný a ponúka vysoký 
výkon. Tomu však zodpovedá 
aj cena. Notebook chválime za 
pohodlný touchpad a praktické 
nabíjanie cez USB-C.

C E N A 2 6 0 9  €

T E S T

ROMAN KADLEC
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ituly typu Crash Team Racing patrili 
v minulosti medzi najobľúbenejšie 
hry, ktoré ste si mohli užiť na domá-

cej párty s priateľmi. Sadli ste na gauč, rozdali 
štyri ovládače a užívali si pretekársku arkádu, 
v ktorej nehrá hlavnú úlohu iba vaša šikovnosť 
pri šoférovaní, ale aj šťastie a zlomyseľnosť.

Crash Team Racing sa 
teraz vracia v modernom 
prevedení s názvom Crash 
Team Racing Nitro-Fue-
led a popravde, nie je to 
prekvapenie. Po úspechu 
vynovenej trilógie Crasha 
Bandicoota, ktorú si 
dnes môžete zahrať na 
počítačoch a konzolách 
Xbox a PlayStation sa dalo 
čakať, že sa známe postavičky z tohto sveta 
opäť vrátia. Voľba pretekárskej arkády bola 
najrozumnejším riešením.

Crash Team Racing Nitro-Fueled ponúka 
moderné vizuálne spracovanie a hrateľnosť ako 
zo starej školy. To je dôležité zdôrazniť hneď na 
úvod. Ak ste hrali kolekciu vynoveného Crasha 
Bandicoota, potom vás grafi cký štýl jednotli-

vých postavičiek a herných úrovní neprekvapí. 
Vývojárov treba pochváliť za cit pre detail a za-
chovanie kľúčových prvkov pôvodných úrovní.

Čo sa hrateľnosti týka, Crash Team Racing 
Nitro-Fueled prináša atmosféru ako zo starej 
školy a takisto aj herné mechanizmy. Na pre-
tekársku trať sa postaví až 8 postavičiek, ktoré 

sa snažia jazdiť čo najlepšie 
a zároveň sa vyhýbať ná-
strahám trate, zbierať rôzne 
zbrane a vylepšenia a tie 
využiť vo svoj prospech. 

Najlepšia vec na Crash 
Team Racing Nitro-Fueled je 
nepredvídateľnosť. Môžete 
byť prvý s niekoľkosekun-
dovým náskokom pol trate 
do konca a aj tak skončíte 

šiesty. A nie, nie je to tým, že by ste spravili ne-
jakú hlúpu chybu – jednoducho vaši súperi mali 
šťastie a dostali vylepšenie, ktoré v priebehu 
sekundy totálne zmenilo situáciu na trati. Kvôli 
tomuto budete pri hraní nadávať alebo dostá-
vať náhle výbuchy radosti. A to je mimochodom 
dôvod, prečo je Crash Team Racing Nitro-Fue-
led skvelá párty hra. Platilo to pre pôvodnú hru, 

platí to aj dnes pre jej 
vynovenú verziu.

Ak dôverne poznáte 
mechanizmy hier 
typu Crash Team 
Racing, zaujímať 
vás bude najmä 
technické spracova-
nie vynovenej verzie. 
Vývojárov chválime 
za audiovizuálnu 
prezentáciu a zacho-
vanie hrateľnosti zo 

„CTR ponúka 
lokálny multiplayer 
a tiež aj online 
hru pre viacerých 
hráčov “

starej školy, čo sme už spomenuli. Určitá sku-
pina hráčov tiež ocení vysokú náročnosť hry, 
ktorá je verná originálu. Pre zvyšok je našťastie 
k dispozícii nový režim a to aj s nastaviteľnou 
náročnosťou. Nováčikom odporúčame začať 
hrať na náročnosti Easy.

Crash Team Racing Nitro-Fueled je síce 
v jadre jednoduchá hra, dokonalé zvládnutie 
všetkých herných mechanizmov však vyžaduje 
hodiny tréningu a dôkladné oboznámenie sa 
s jednotlivými traťami a vylepšeniami. Okrem 
príbehovej kampane môžete hrať lokálne s až 
4 hráčmi alebo cez internet s 8 hráčmi. Online 
hranie potrebuje ešte trochu zoptimalizovať, 
avšak pri hraní nás najviac otravovalo dlhé 
načítavanie herných úrovní.

Crash Team Racing Nitro-Fueled ponúka 
množstvo obsahu, novinkou modernej verzie je 
tiež možnosť odomykať nové postavy, kostýmy 
či vizuálne zmeny pre motokáry.
Zapožičal: Activision / Hrac.sk 

Crash Team Racing
Nitro-Fueled 

T

- Online hranie potrebuje zoptimalizovať
- Otravne dlhé načítavanie

G A M E S

ROMAN KADLEC

Crash Team Racing je pretekárska arkáda 
zo starej školy, akých je dnes na trhu málo.

+ Hrateľnosť ako zo starej školy
+ Množstvo vecí na odomknutie
+ Nový režim pre nováčikov s nižšou náročnosťou
+ Hra pre viacerých hráčov

80 % 
cena 3 4 , 9 9  € 

h o d n o t e n i e
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90 %h o d n o t e n i e

c e n a 3 5 , 9 9  €

80 %h o d n o t e n i e

loodstained: Ritual of the Night je najnovší prírastok 
do žánru Metroidvania. Tieto hry sú špecifi cké tým, že 
ponúkajú akčnú hrateľnosť s RPG prvkami, pohľad na svet 

zboku a tiež aj veľký dôraz na skúmanie herného sveta a zbieranie 
všemožných pokladov.

Bloodstained nám svojím spracovaním pripomína hry zo série 
Castlevania. Je to zámer tvorcov, ktorý bol prezentovaný už v minulo-
ročnej hre Bloodstained: Curse of the Moon – táto hra bola zámerne 
spracovaná v 8-bitovej grafi ke. V prípade titulu Ritual of the Night je 
však spracovanie moderné a audiovizuálna stránka si určite zaslúži 
pochvalu. Umelecký štýl je nádherný a soundtrack presne zodpovedá 

očakávaniam Metroidvanie.
V Bloodstained: Ritual of the 

Night budete hrať za hernú 
hrdinku a bojovať s démonmi. 
Okrem vylepšovania hernej 
postavy budete tiež získavať 
nové a silnejšie vybavenie a tiež 

aj kryštály, ktoré vám umožnia čarovať. Akčná zložka je zábavná, boje 
s bossmi predstavujú výzvu a skúmanie herného sveta je motivujúce. 
K hrateľnosti nemáme pripomienky, k tejto hre si sadnete, začnete ju 
hrať a nebudete chcieť prestať.

Jednoducho, Bloodstained spĺňa všetky predpoklady na to, aby 
zabavil všetkých fanúšikov žánru Metroidvania a tiež aj milovníkov 
pôvodných hier série Castlevania. Nás si Bloodstained: Ritual of the 
Night získal okamžite a ponúka jeden z najlepších herných zážitkov 
vo svojej kategórií za posledné roky.

arry Potter: Wizards Unite je najnovšia hra od tvorcov 
úspešného hitu Pokémon GO. Novinka je určená pre 
mobilné zariadenia so systémom iOS a Android a využíva 

koncept rozšírenej reality. V praxi to znamená, že sa budete pohybo-
vať v skutočnom svete okolo vás a na displeji telefónu sa vám budú 
zobrazovať virtuálne objekty.

Harry Potter: Wizards Unite prináša trochu odlišnú hrateľnosť ako 
Pokémon GO, avšak obsahuje aj niekoľko spoločných prvkov. Pozitívne 
však je, že vás prinúti pohybovať sa – minimálne počas prvých dní, kedy 
budete hru spoznávať. Následne zistíte, či vás bude baviť alebo nie. 

Novú Harry Potter hru si môžete bezplatne stiahnuť do vášho smart-
fónu, pripravte sa však na zvýšenú spotrebu batérie počas hrania.

box Game Pass Ultimate nie je hra, je to však herná služba, 
ktorú dávame do pozornosti všetkým hráčom, a to bez ohľadu 
na to, či hrávate rekreačne alebo každý deň. Xbox Game Pass 

Ultimate kombinuje tri služby v jednom cenovo výhodnom balíku – Xbox 
Game Pass pre konzoly, Xbox Game Pass pre PC a Xbox Live Gold.

Pokiaľ vlastníte Xbox, službu Xbox Live Gold vám pravdepodobne 
netreba bližšie predstavovať. Xbox Game Pass je služba, ktorá ponú-
ka prístup k viac ako 200 hrám v prípade konzolovej verzie a viac ako 
100 hrám v prípade PC verzie, ktoré môžete hrať bez obmedzenia. Je 
to podobný princíp ako Netfl ix alebo Spotify, avšak s hrami. 

Majiteľom Xboxu dávame do pozornosti balík Xbox Game Pass Ultima-
te, ak hrávate iba na PC, za skúšku stojí služba Xbox Game Pass pre PC.

BLOODSTAINED
RITUAL OF THE NIGHT 

HARRY POTTER
WIZARDS UNITE 

XBOX GAME PASS ULTIMATE 

B H

X

PC

PC

„Akčné 2,5D 
RPG ako zo starej 

školy“
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nštalácia programov vo Windows 
v sebe nesie zakaždým aj druhú 
stránku veci. Keď ich chcete odstrá-

niť, zostávajú po nich stopy. Množstvo súborov, 
záznamov v registroch a iný typ dát, ktoré už 
nie sú potrebné. Avšak odinštalačný proces ich 
väčšinou neodstráni. Aj na takéto situácie tu je 
Ashampoo UnInstaller.

Jednou z hlavných úloh je strážiť inštaláciu 
programov. Službu môžete nechať bežať na 
pozadí, ale takisto ju spúšťať ručne. Akonáhle 
sa zaznamená inštalácia programu, UnInstaller 
nad ňou prevezme kontrolu. Bude strážiť to, 
čo inštalačný proces zapíše do registrov a na 
disk. Tým si vytvorí vlastný logovací súbor na 
prípadné odinštalovanie. Keďže má svoj vlastný 
záznam toho, čo všetko sa do systému dostalo, 
bude odstránenie dokonalejšie. Proces záznamu 
inštalácie môžete spustiť aj tým, že inštalačný 
súbor presuniete myšou do okna UnInstalleru.

V základnom rozhraní máte prehľad o tom, 
či je automatické sledovanie inštalácií zapnuté, 
koľko programov máte v systéme a takisto aj 
koľko doplnkov máte vo vašich internetových 
prehliadačoch. Tu totiž nájdete na jednom 
mieste informácie o doplnkoch z prehliadačov 
Internet Explorer, Chrome, Firefox a Edge. Do-
plnky sa dajú z tohto miesta odstrániť z prehlia-
dačov. Podstatné ale je, že vidieť ich hodnotenie. 

Na základe toho sa dajú odhaliť 
nestabilné alebo potenciálne 
problémové doplnky. 

Odstraňovanie programov 
v systéme sa dá robiť hromad-
ne. To je hlavný rozdiel oproti 
klasickému odinštalovaniu 
dostupnému v operačnom sys-
téme. Rovnako ako pri doplnkoch 
prehliadačov, aj tu sa dá vidieť 
hviezdičkové hodnotenie toho, 
čo v systéme máte. Okrem 
klasických, tzv. Win32 programov 
máte zoznam aj programov typu 
Windows Universal Application. 
To sú programy ako Kalku-
lačka, Počasie atď. Toto vám 
poskytne prehľad o niektorých 
zbytočnostiach, ktoré v systéme 
máte. Napríklad veľké množstvo 
balastu v podobe hier práve vo 
forme univerzálnych aplikácií pre 
Windows.

Súčasťou zoznamu nainšta-
lovaných súčastí je aj zoznam 
aktualizácií a opravných balíkov. 
Tie sa dokonca zobrazujú hneď na 
hlavnej obrazovke programu, pod-
ľa toho, kedy boli nainštalované.

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.

ZOZNAM PROGRAMOV, KTORÉ MÁTE NAINŠTALOVANÉ 
V SYSTÉME

ZOZNAM UWA, KTORÉ SA DAJÚ ODINŠTALOVAŤ ZO SYSTÉMU

Užitočný softvér

Ashampoo

As
ha

m
po

oUnInstaller 7

I

P R E H Ľ A D

MICHAL REITER

As
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P R E H Ľ A D

Funkcie navyše
Pridanú hodnotu navyše tvoria funkcie, ktoré 
poznáte z iných programov. Zväčša optimalizač-
ných. Takže aj tu máte nástroj na čistenie disku 
od nepotrebných súborov alebo čistenie registra. 
Odporúčame aj nástroj na zrýchlenie štartu sys-
tému. S ním ste sa mohli stretnúť viackrát a aj 
tento funguje na princípe vypnutia niektorých 
aplikácií, ktoré sa spúšťajú po štarte systému 
alebo prihlásení do používateľského účtu.

Pozor na to, čo vypínate, aby ste si nezru-
šili štart procesov u programov, ktoré bežne 
používate. Užitočné je, že aj tu vidíte hviez-
dičkové hodnotenie. Ľahšie sa rozhodnete pri 
neznámych procesoch, ktoré ponechať a ktoré 
deaktivovať.

C E N A Z A D A R M O  P R E  Č I T A T E Ľ O V  M A G A Z Í N U  T O U C H I T

L I N K  N A  S T I A H N U T I E T I N Y . C C / U N I N S T A L E R 7

ZADARMO
pre našich

čitateľov
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edným z riešení zabudovaným do 
zariadení je Smart Integration. Takto 
sa dá zariadenie napojiť na cloudové 

služby vo fi rme alebo tretích strán a priamo 
z nich tlačiť alebo skenovať dokumenty s ulo-
žením na vzdialený server. Integrácia podporuje 
služby ako napríklad Google Disk, Dropbox alebo 
napríklad OneDrive, ktorého služby využíva 
platforma Offi  ce 365. Takto sa dajú hromadne 
digitalizovať papierové dokumenty a bezpečnou 
cestou ukladať na server. S riešením OCR ich 
môžete previesť do podoby spracovateľného 
textu, v ktorom sa dá vyhľadávať.

Ak zvolíte PDF dokument, na výber máte také 
nastavenia, aby ste uložili správny typ súboru, 
napríklad v podobe archívneho PDF dokumen-
tu. Proces funguje aj naopak, a tak si môžete 
priamo z cloudu tlačiť dokumenty uložené 
na vzdialených serveroch. No a keďže takéto 
úlohy zaberajú čiastkovo príliš veľa času, dajú 
sa automatizovať. Takto stačí zvoliť typ úlohy 
a naskenujete a pošlete stovky dokumentov 
v jednom kroku.

Ochrana podnikových nákladov je priorita, 
ktorá zaujíma každú fi rmu. Cez Card Authenti-
cation Package si môžete nastaviť oprávnenia 
pre jednotlivých 
používateľov 
na využívanie 
zariadení vo fi rme. 
Nemusí sa viazať 
len na jedno 
zariadenie, ale na 
celú výbavu. Toto 
riešenie nie je pri-
márne o zákazoch 
a reštrikciách. 
Má zjednodušiť 
prihlasovanie 
používateľov 
k zariadeniu. 
Následne budú 

Firemná tlačiareň je viac ako len šedá škatuľa, 
ktorá v ideálnom prípade bez problémov vytlačí, 
čo do nej pošlete. Už desať rokov počúvame 
správy o digitálnej kancelárii a osud tlačových 
zariadení nie je a ešte dlho nebude spečatený. 
Digitalizácia kancelárie určite neznamená 
odstránenie tlačiarní. Znamená to úzku 
spoluprácu tradičnej tlačiarne s novým typom 
tlačiarne a multifunkčného stroja.

Support. Zobrazí 
problém a jeho rie-
šenie na ovládacom 
paneli. Zariadenia 
s 10,1-palcovým 
displejom sú plne 
konfi gurovateľné a je 
len na vašich potre-
bách, čo si na displej 
umiestnite.

Rozhranie je vlast-
ne značne multime-
diálne a plne grafi cké. 
Veľké ovládacie prvky 
a grafi ka systému 

znázorňujú detaily 
o jednotlivých úlohách. Sú 

navrhnuté tak, aby ste si pod 
názvom funkcie okamžite vedeli 

predstaviť, čo bude dané zariadenie 
robiť. Či už ide o zopnutie vytlačených 

strán alebo napríklad nastavenie tlače vybra-
ných strán, prípadne kopírovanie dokumentov 
s úpravou mierky.

Služba Intelligent Support monitoruje zaria-
denie za účelom jeho spoľahlivosti a bezprob-
lémového chodu. Na všetko, s čím si nebudete 
vedieť rady je tu on-line podpora výrobcu. 
V prípade niektorých modelov zariadení Ricoh 
je dostupná technológia Always Current Tech-
nology. Tá umožňuje aktualizovanie softvéru 
zariadení tak, aby mali vždy najnovšie možnosti 
prípadne opravy.

Služba Remote Panel Operation je výborná 
vec na to, aby administrátori mohli konfi gu-
rovať zariadenie vzdialene alebo aby videli, čo 
presne sa deje na jeho displeji. Funguje cez 
webový prehliadač a môže pomôcť pri obsluhe 
zariadenia v prípade, že si zamestnanci nebu-
dú vedieť rady.

Tlačiareň alebo multifunkcia toho dokáže 
veľa. Avšak pripojením ďalších komponentov 
z nej spravíte skutočný multifunkčný nástroj. 
Na výber je podľa typu zariadenia napríklad 
dierovačka, fi nišer brožúr, bezsvorkový interný 
fi nišer alebo napríklad doplnkové zásobníky. 

RICOH C2500 AKO 
FAREBNÁ MULTIFUNKCIA 
DO FORMÁTU A3

K ZARIADENIAM RICOH SA DAJÚ PRIPOJIŤ 
ROZŠIRUJÚCE MODULY

Tlačové technológie Ricoh

Tlačiareň je len zariadenie.
Všetko ostatné je technológia

J

P R E H Ľ A D

MICHAL REITER

známe štatistiky o tom, koľko sa tlačí a ako sa 
zariadenie využíva. Silnou stránkou je práve 
udržateľnosť bezpečnosti tak, aby nebola na 
úkor pohodlia. Všetky poslané dokumenty na 
tlač zostanú bezpečne uložené na pevnom 
disku tlačiarne, kým sa používateľ neautorizuje 
kartou a až potom sa dajú vytlačiť. Takýto balík 
je dostupný pre malé fi rmy aj obrovské organi-

zácie so stovkami 
zamestnancov.

Pri poruche 
alebo kompliká-
ciách s ovláda-
ním nie je treba 
volať servisného 
technika. Veľký 
počet takýchto 
komplikácií sa dá 
zvládnuť na mies-
te, a to aj bežným 
používateľom. Na 
to slúži prepra-
covaný systém 
RICOH Intelligent 
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Letné horúčavy a čas dovoleniek nás 
inšpiroval k odľahčenej téme. Webové 
stránky zamerané na logické hádanky 
a optické ilúzie. Áno, pri hlavolamoch 
bude treba trochu viac námahy, ale 
stále máte možnosť oddychovať pri 
zaujímavých optických ilúziách a rôz-
nych hádankách. Pustite sa do toho.

PREHĽAD

MICHAL REITER

Niečo pre mozgové 
závity

Svet optických ilúzií zatvárame stránkou
www.brainquest.sk. Nájdete tu známe aj me-
nej videné ilúzie. Pri každej je aj popis toho, čo 
by ste na nej mali vidieť. Uvidíte tak rotujúce 
kruhy, šesť alebo sedem kociek alebo naprí-
klad schody, ktoré vedu hore aj dole. Môžete 
si tak overiť, ktoré ilúzie na vás vplývajú viac 
a ktoré menej.

Server www.brainden.com ponúka okrem 
optických ilúzií aj rôzne hádanky a hlavolamy. 
Podľa toho, na čo si trúfate, je tu niekoľko 
rôznych hlavolamov. Klasické úlohy, ktoré 
potrápia logiku ako aj zápalkové hlavolamy, 
paradoxy a Einsteinove hádanky. Kto by mal 
väčšie ašpirácie, môže na stránke skúsiť testy, 
ktoré sa využívajú v Mense plus iné testovacie 
metódy vášho logického uvažovania. K logic-
kým úlohám máte k dispozícii riešenie. Dá sa 
rozkliknúť tlačidlom, a tak si overiť správnosť 
svojho uvažovania.

Zábavné úlohy nájdete na webe
www.palivamto.sk. Napríklad obrázkový 
príbeh, na ktorom musíte zistiť či išlo 
o vraždu alebo samovraždu. Sú tu jazy-
kolamy, zápalkové rébusy, hry s číslami 
alebo rôzne ilúzie na logické hádanky na 
počítanie objektov. Súčasťou webu sú 
kvízy s rôznym zameraním a testovacie 
úlohy z histórie.

Na stránke www.hlavolamy.stylove.com náj-
dete matematické úlohy a hlavolamy. Textovo 
zameraná stránka, ktorá nie je síce taká pestrá 
ako iné, avšak poskytne úlohy na zamyslenie. 
Pod každou úlohou je ukryté riešenie, ktoré sa 
dá dodatočne zobraziť.
Na webe www.madness.sk nájdete logické úlo-
hy, ale aj vtipy a zábavné texty na odreagovanie. 
Je to trochu iný web a je odľahčený vtipmi, anek-
dotami alebo výrokmi slávnych ľudí. Zabavíte sa 
aj tu a nemusíte toľko premýšľať. Inšpiráciu ale 
načerpáte a odporúčame ho ako bonus so silno 
logickým webom v našich tipoch.
Nevynechajte ani web www.carovno.sk, ktorý 
okrem zaujímavých a krásnych ilúzií vo forme ob-
rázkov, obsahuje aj videoilúzie. Je sa na čo pozerať.

Máte radi počítanie, ale náročnejších úloh? 
Na webe www.hlavolamy.sk nájdete niečo, pri 
čom sa zapotíte. Hádanky, hlavolamy, logické 
úlohy, kombinatoriku, počítanie obrazcov 
a rôzne ďalšie typy úloh. Dokonca tu nájdete aj 
fyzikálne úlohy a úlohy s pravdepodobnosťou.
Webová stránka www.kryptograf.sk rozširuje 
štandardnú zásobu logických úloh o ďalšie 
typy. Nájdete tu úlohy z výrokovej logiky, 
prelievanie a váženie a prechody a prevozy. 
Na Facebooku ste určite videli rôzne úlohy 
s počítaním cez ovocie. Každé z nich vyjadruje 
vlastné číslo a na základe výsledkov musíte 
prísť na to, aká bude výsledná hodnota na 
základe uvedených počtov. Pre filmových 
fanúšikov je tu dokonca filmová hádanka. 
Prostredníctvom štyroch Emoji je zostavený 
príbeh a vy hádate, o aký film ide.

Surfujeme na internete
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MICHAL REITER

Najnovší výber odporúčaní a tipov vám pomôže 
vyriešiť patálie s číslovanými zoznamami niekoľkých 
úrovní a ukážeme si aj, ako si prispôsobiť panely ná-
strojov a organizovať príznaky na spracovanie pošty.

Používame 
Microsoft Offi ce

Tipy a triky

Číslovanie vo Worde
Číslované zoznamy určite poznáte. Ako ale 
číslovať vo viacstranovom dokumente nadpisy 
tak, aby ste mali konzistentné aj podnadpi-
sy? Môžete ísť na to dvomi spôsobmi. Prvý je 
ručný a neodporúčame ho. To znamená, že 
začnete číslovať zoznamy a podzoznamy sami, 
napríklad 1., 1.1, 2, 2.1, 2.1.1 atď. avšak rýchlo 
stratíte prehľad.

Druhý fakt bude, že Word potom toto 
číslovanie neukáže ako aktívne pole a nebu-
dete z neho môcť vyrobiť obsah. Našťastie je 
táto funkcia z veľkej časti automatická a stojí 
značnú námahu nepovoliť Wordu automatické 
rozpoznávanie číslovania. Akonáhle spozná 
číslovaný zoznam aj keď pôjde len o jednu 
položku, navrhne to ako automatické pole.

Úpravy v paneli nástrojov
To, ako vyzerajú panely nástrojov, môžete zmeniť. Už v minulosti sme vám ukázali možnosť prispôso-
benia tlačidiel alebo odstránenia niektorých skupín. Dobrou správou je, že sa nemusíte obávať poško-
denia panelu nástrojov alebo stavu, keď vám zmiznú dôležité tlačidlá. Všetko sa dá jedným kliknutím 
vrátiť do pôvodného stavu.
Nová skupina
Kliknite pravým tlačidlom na pás kariet alebo na niektoré tlačidlo na ňom. Vyberte položku Prispô-
sobiť pás s nástrojmi, ktorá otvorí konfi guračné okno. Tu sa môžete pohrať s vlastným usporia-
daním. Tento tip sme zamerali na vytvorenie novej skupiny, aby ste si do nej mohli dať ľubovoľné 
funkcie – tlačidlá. Bez vytvorenia novej skupiny sa na pás kariet nedá pridať ďalšia funkcia.
V zobrazenom okne je tlačidlo Nová skupi-
na, ktoré na vybranej karte (pravý zoznam, 
nad tlačidlami) vytvorí skupinu. Teraz sa dajú 
pridávať jednotlivé funkcie z ľavého zoznamu. 
Vďaka tomu si môžete na kartu Domov pridať 
novú skupinu a umiestniť do nej tlačidlá, ktoré 
sú dostupné na karte Domov, ale zo zobrazenia 
kalendára. Na vytvorenie novej udalosti tak 
môžete mať tlačidlo priamo v zobrazení pošty. 
Takýchto skratiek si môžete pripraviť ľubovoľne 
veľa a takisto si vytvoriť aj vlastné pásy s vlast-
nými skupinami.

Príznak na spracovanie
Označiť si poštu červenou vlajočkou viete. Zna-
mená to, že sa nastaví príznak na spracovanie 
v deň, kedy ste ju takto označili. Kto používa 
na plánovanie Outlook, vie, že sa mu takých-
to vlajočiek nazbiera postupne viac a potom 
majú príznak spracovania, ktorý vám hneď na 
druhý deň „zostarne“. Naplánujte si pridávanie 
príznaku na neskôr.

Kliknite pravým tlačidlom do stĺpca s vlajoč-
kou a z menu vyberte možnosť Nastaviť rýchle 
kliknutie. V zozname s vlajočkami máte na výber viacero dátumov, na 
kedy bude označený termín spracovania správy. Aj tak sa k nej raz bude-
te musieť dostať, no nebudete mať všetko označené dnešným prízna-
kom. Tento zoznam vlajočiek nájdete hneď v kontextovom menu. Avšak 
odteraz netreba klikať pravým tlačidlom a vyberať správnu položku, ale 
stačí kliknúť ľavým a uplatní sa vami predvolená.

RIEŠENIE

EXTRA TIP

Počas tohto procesu môžete naraziť na 
problém s konzistentnosťou v číslovaní. Iná 
podúroveň číslovania od čísla 4 sa môže 
začínať číslom 2. Riešení je viac. Prvé, ktoré 
odporúčame, je skontrolovať či má číslova-
ný nadpis správny štýl. Niekedy stačí zmeniť 
veľkosť písma tak, ako ho má správne 
číslovaná podúroveň vyššie. Ak to nefun-
guje, vypnite tlačidlom na paneli nástrojov 
číslovanie a opäť ho zapnite.

Vytvorte si skupinu s tlačidlom Uložiť 
všetky prílohy. Nebudete sa musieť 
triafať na úzke položky kontextového 
menu, kde je táto funkcia primárne 
umiestnená.
Obnovenie nastavení
Tlačidlom Obnoviť vrátite zmeny do 
pôvodného stavu. Nezabudnite si vaše 
zmeny uložiť do počítača tlačidlom 
Importovať alebo exportovať. Takto si 
zmeny aplikujete aj na inom počítači 
s kancelárskym balíkom Microsoft Offi  ce.

ROZŠÍRENÉ MOŽNOSTI ČÍSLOVANIA. 
NEBUDÚ ALE FUNGOVAŤ, AK NEBUDÚ 
KONZISTENTNÉ ŠTÝLY RIADKOV, KTORÉ 
BUDÚ MAŤ ČÍSLOVANÉ NADPISY

HLAVNÉ NASTAVENIA PÁSU KARIET

VLASTNÁ SKUPINA TLAČIDIEL 
V OUTLOOKU

PREDDEFINOVANIE 
PRÍZNAKU

PONUKA PRAVÉHO 
TLAČIDLA NA RUČNÉ 
VYBRATIE INÉHO NEŽ 
PREDDEFINOVANÉHO 
PRÍZNAKU
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Čo sú QWAC certifikáty?

Kvalifikované certifikáty sú pomerne 
novým typom, ktorý je vyžadovaný pre 
autentizáciu servera zodpovedajúcu 
európskemu nariadeniu eIDAS 
a smernici PSD2. QWAC je v podstate 
EV TLS certifikát, ktorý navyše 
obsahuje rozšírené informácie a pre 
jeho získanie musí dôjsť k fyzickému 
overeniu žiadateľa.

redtým bol systém certifikač-
ných autorít vydávajúcich osobné 
certifikáty extrémne roztrieštený 

a nebolo možné ich účinne používať v cezhra-
ničnom styku. Každý národný regulátor vo 
svojej legislatíve upravoval elektronický podpis 
po svojom. Tomu je od roku 2016 a začiatku 
účinnosti nariadenia eIDAS koniec. V prípade 
potreby bezpečnej a dôveryhodnej komunikácie 
v EÚ bude vždy použitý kvalifikovaný certifikát, 
ktorý je vydávaný a uznávaný podľa spoločných 
štandardov. 

Definícia QWAC certifikátov
QWAC certifikáty nie sú certifikáty osobné, ale 
webové; teda bežné TLS certifikáty, ktoré určite 
používate aj vy. Slúžia však k autentifikácii 
webového servera a transakcií, ktoré pomáhajú 
pri prenose zabezpečiť. 

Ako už bolo spomenuté v úvode, kvalifi-
kované certifikáty vyžadujú osobné overenie 
žiadateľa, pretože je to najdôveryhodnejší typ 
certifikátu.  Rozdiel medzi bežným EV certi-
fikátom, ktorému QWAC najviac zodpovedá, 
je v zahrnutie rozšírených informácií o jeho 
držiteľovi.

Získanie QWAC certifikátu
Kvalifikovaný certifikát pre PSD2 môže vystaviť 
iba certifikačná autorita, ktorá je tzv. Kvalifiko-
vaným poskytovateľom služieb vytvárajúcich 
dôveru (Trust Service Provider, TSP). Vystave-
niu kvalifikovaného certifikátu pre autentizáciu 
internetových stránok (QWAC) predchádza 
overenie žiadateľa, ktorého súčasťou je osobné 
overenie žiadateľa. Tento princíp osobného 
overenia platí pre všetky kvalifikované certifi-
káty a produkty.

Osobné overenie znamená, že počas procesu 
získania certifikátu musí uznaná autorita (napr. 
notár) potvrdiť identitu žiadateľa na základe 
ním predložených osobných dokladov. Bez toho 
nie je možné certifikát získať.

Ing. Peter Tomaščík
špecialista
na bezpečnostné
SSL certifikáty
www.sslmarket.sk 
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vymysleli, niekto nepoužíva, alebo neznamená 
niečo nevhodné. Potom si pozrite napríklad na 
www.sk-nic.sk, či má voľné domény, a to hlavne 
.sk, .cz a .com. 

Zvoľte si efektívnu platformu 
pre váš e-shop
Pokiaľ začínate s e-shopom a nemáte 
s ecommerce reálne skúsenosti alebo nie 
ste programátor, tak odporúčame, aby ste 
sa obzerali pri výbere vhodnej platformy na 
tzv. krabicové riešenia. Dostupných je už veľa 
a mnohé sú veľmi konkurencie schopné aj 
riešeniam ušitým presne na mieru.

Výhodou krabicového riešenia je jednodu-
chosť vytvorenia e-shopu, jeho rýchlosť a stála 
aktualizácia platformy. Nevýhodou je výber zo 
štandardných šablón, platby za prenájom platfor-
my a často aj uzavretosť pre väčšie individu-
álne úpravy funkcionalít a vzhľadu, prípadne 
napojenie na sklad a fakturačný systém.

Pri výbere krabicového riešenia si preverte 
hlavne jeho referencie, spokojnosť používate-
ľov, jeho helpdesk. Odporúčame vám Shoptet.

3. Naplňte e-shop produktami
Najprv si treba spraviť štruktúru (strom) kategó-
rií, ktoré budete mať na vašom e-shope. Štruk-
túru tvorte výhľadovú, aká by mohla byť, pokiaľ by 
ste v obchode mali všetko, čo plánujete ponúkať. 
Pre správnu štruktúru a názvy kategórií je dobré 
spraviť si analýzu kľúčových slov. Je to výborné 
zrkadlo toho, čo ľudia na internete vyhľadávajú 
a ako často. Samozrejme, so zameraním na vaše 
produktové portfólio. Tak pomôžete vašim poten-
cionálnym zákazníkom vás skôr nájsť.

Dobrý tip je, aby ste ako názvy kategórií mali tie 
najvyhľadávanejšie slovné spojenia, ako napríklad: 
Pánske kožené topánky, ale v menu ich pokojne 
môžete zobrazovať len ako Kožené, lebo budú 
napríklad podkategóriou Pánskych topánok.

E-shop môžete naplniť svojimi produktmi, 
buď ručne po jednom, alebo pomocou tzv. xml 
feedu od výrobcu alebo dodávateľa. Ideálne je, 
aby ste si doplnili do kategórií jedinečné texty, 
prípadne prepísali dodávateľské texty v produk-
toch vlastnými. Google nepodporuje duplicitu. 

V súčasnosti internet 
poskytuje nekonečné možnosti 
sebapropagácie a možnosti 
rýchleho rozbehnutia biznisu. Máte 
nápad na skvelý produkt? Vyrábate 
niečo alebo sa viete dostať 
k jedinečným produktom, ktoré na 
našom trhu nie sú a majú potenciál 
byť tu žiadané? Tak neváhajte 
a vytvorte si vlastný e-shop. Mám 
pre vás tieto základné rady, ako sa 
vyvarovať chýb.

Vymyslite jedinečný brand
Pokiaľ nechcete, aby názov vašej už jestvujú-
cej fi rmy bol aj brand e-shopu, tak si musíte 
vymyslieť nový a zaujímavý názov. Vyhnite sa 
popisným názvom kategórií, ako sú napríklad: 
lacnetopanky.sk, najkrajsiehracky.sk alebo 
mobilneprislusenstvo.sk. 

Od začiatku musíte mať ambíciu byť svetoví, 
a tak by názov brandu mal byť zrozumiteľný aj 
v cudzích rečiach (nepoužívajte v názve písmena 
ako ô, č, ť a podobne, ktoré cudzinci nevyslovia).

Dôležité je nájsť názov, ktorý bude zapamä-
tateľný, ľahko sa vysloví, nebude sa spodobo-
vať, bude krátky a zvučný. Jeho význam po-
stupne svojou komunikáciou naplníte, netreba, 
aby hneď niečo jasne vyjadroval.

Preverte si cez Google, či už názov, ktorý ste 

Vytvorte obsah pre zvýšenie 
dôveryhodnosti
Novým e-shopom sa hneď dostávate do veľkého 
konkurenčného boja s desiatkami, ba až stovka-
mi iných e-shopov, ktoré podobné produkty už 
ponúkajú. Preto musíte zapracovať na tom, aby 
váš e-shop pôsobil dôveryhodne, ľudia sa na ňom 
nebáli nakúpiť a niečím sa pozitívne odlišovali. To 
môže byť tonalita komunikácie, štýl a formátova-
nie textov alebo typická grafi ka, fonty či ikony.

Stránky, ktoré zvyšujú dôveryhodnosť sú strán-
ka o vás, vašej fi rme, vašom príbehu, komplexne 
vyplnená kontaktná stránka, viditeľné stránky 
o doprave, platbách, reklamáciách a vrátení tova-
ru, ako aj prehľadné obchodné podmienky.

Prepojte e-shop s nástrojmi 
a sieťami
E-shop potrebujete prepojiť s vašimi sociálnymi 
sieťami, aby mohli byť potenciálni, ale aj jestvu-
júci zákazníci, s vami v kontakte, motivujte ich 
k registrácii či odberu newslettra, umožnite im 
sledovať cenu a dostupnosť pri produktoch.

Prepojte si e-shop s Google Analytics, kde 
môžete sledovať štatistiky stránky, odkiaľ k vám 
prichádzajú návštevníci, čo na stránke robia 
a kto u vás nakupuje. Napojte si k e-shopu aj te-
pelné mapy a budete vedieť, na čo vaši zákazníci 
klikajú a ako sa pohybujú.

Je dobré mať v e-shope aj online chat na 
rýchle zodpovedanie otázok návštevníkov, prí-
padné aktívne oslovovanie.

Účinne ho propagujte
Aby ste svojím e-shopom v mori konkurencie 
uspeli, musíte sa snažiť niečím zaujať. Môže 
to byť jedinečný produkt, kreatívna reklama, 
kvalitný prístup a servis pre zákazníkov, ale aj 
odborný obsah na vašom blogu. Otestujte si 
kanály, cez ktoré budete vedieť účinne tvoriť 
povedomie o vašej značke a predávať produkty. 
Vaša cieľová skupina sa môže nachádzať na 
sociálnych sieťach alebo na YouTube. Ak máte 
veľmi vyhľadávané produkty, najefektívnejšia 
cesta je pre vás propagovať sa na Google. 
Zvoľte si stratégiu, merajte a vyhodnocujte 
a budete úspešní. 
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MILAN MARKOVIČ 
Leader Eff ectix Slovensko 

rád na 
vytvorenie 
úspešného 
e-shopu 

Zdroj: Michal Binka fi tbo.cz
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. 8. 2019.    
Všetky tieto programy môžete v rámci ich časovej licencie používať zadarmo. 

Heslo pre stiahnutie je: 814569
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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

Prečo je na Androide nahrávanie hovorov nespoľahlivé alebo nefunguje?
Potreboval by som poradiť s nespoľahlivým zaznamenávaním telefonických hovorov na mojom telefóne Honor 8. Už 
dlhodobo skúšam nájsť nejakú androidovú aplikáciu, ktorá by to robila dobre. Mal som nainštalovanaých už asi päť 
rôznych programov, pričom všetky sľubovali dobrý záznam všetkých hovorov oboch účastníkov. Vo väčšine prípadov bol 
ale zrozumiteľne nahraný hovor len jednej strany a čo je horšie, u niektorých hovorov, ktoré som ako naschvál najviac 
potreboval, sa nenahralo ani slovo. Momentálne mám nainštalovanú aplikáciu CALL 
RECORDER, ale aj u nej som zistil, že zvuk odo mňa je veľmi slabý a často nezrozumiteľný. 
Keďže ju skúšam len pár dní, neviem ešte, či aj ona nebude chybovať a niektoré hovory 
nenahrá vôbec. Prečo sú tieto aplikácie také nespoľahlivé a prečo majú takú zlú kvalitu?

Dôvodom nespoľahlivosti, zlej funkčnosti alebo celkovej nefunkčnosti 
týchto aplikácií nie je neschopnosť ich tvorcov, ale situácia v rámci 
Androidu a Googlu. Základom je fakt, že v mnohých krajinách sveta, 
vrátane Slovenska, je vykonávanie nahrávania telefonického hovoru 
možné iba po upozornení/súhlase oboch zúčastnených strán.

Ak telefonický hovor nahrávate bez vedomia druhej strany, v zá-
klade sa dopúšťate nezákonnej činnosti. Tento fakt teoreticky nie je 
problém, ak si nahrávku nechávate len na súkromné účely (napríklad 
z dôvodu, že si potrebujete zapamätať, o čom bola) a nikomu ju nikdy 
neukážete. Akonáhle ju ale použijete v súvislosti s inou osobou, alebo 
ju zverejníte, vystavujete sa riziku žaloby. Na zverejnenie nahrávky 
totiž potrebujete dva súhlasy od zúčastnenej osoby (súhlas, že ho 
nahrávate a separátny druhý súhlas, že nahrávku zverejníte).

Takto je tomu nielen na Slovensku, ale aj v iných štátoch a z tohto 
dôvodu sa Google ako vývojár Androidu v roku 2015 rozhodol, že 
v rámci ochrany súkromia používateľov nahrávanie hovorov znemožní. 
V rámci Androidu 6 (Marshmallow) tak vyradil z funkčnosti aplikačno-
-programové rozhranie, ktoré to umožňovalo (s týmto API pracovali 
jednotlivé nahrávacie programy). Bez vykonania tzv. rootu zariadenia, 
pri ktorom používateľ preberie plné administrátorské práva (a stráca 
záruku na zariadenie), teda nahrávanie hovorov nemalo byť možné.

Pomerne rýchlo ale vývojári aplikácií našli v rámci Androidu 
slabinu, ktorá nahrávanie stále umožňovala. Nahrávanie tak bolo 

možné nielen na Androide 6, ale aj na nasledujúcich 
verziách 7 (Android Nougat z roku 2016) aj 8 (Android 
Oreo z roku 2017). 

Vzhľadom na to, že ide o provizórne a ofi ciálne 
nepodporované mechanizmy, nemožno sa čudovať, 
že nie vždy fungujú tak, ako by od nich používateľ 
očakával. Výpadky, alebo malá hlasitosť niektorej zo 
strán sú typické prejavy, pričom to, ako sa prípadné 
problémy prejavujú, závisí od druhu telefónu a takisto 
od verzie operačného systému a samotnej použitej 
aplikácie. Kým v niektorých prípadoch a na niektorých 
typoch telefónov funguje všetko skoro bez problémov, 
na iných je problémov ako maku. Samozrejme to, že 

?

nejaká aplikácia tohto typu funguje 
dobre na smartfóne X s Androidom 7 
automaticky neznamená, že bude 
dobre fungovať aj po aktualizácii na 
Android 8. 

Tak či onak, faktom je, že táto diera, ktorú vývojári 
nahrávacích aplikácií za posledné tri roky využívali, 
bola v minulom roku na Androide 9 (Pie) uzavretá. Ak 
si teda kúpite nový telefón s týmto systémom, alebo 
naň aktualizujete starší telefón, obstojné nahrávanie 
hovorov defi nitívne vyradíte z prevádzky.

Ako používateľ samozrejme máte stále možnosť 
hovor spoľahlivo nahrávať externe. Žiadna aplikácia ani 
obmedzenie Androidu vám nezabráni pri telefonickom 
hovore prepnúť nastavenie na hlasitý reproduktor 
a celý rozhovor si nahrať napríklad spustením rekordéra na druhom 
smartfóne, alebo na notebooku či desktope. Stačí použiť mikrofón, hoci 
aj ten integrovaný vo webkamere a spustiť aplikáciu diktafón, ktorá je 
súčasťou Windows (alebo akúkoľvek inú, ktorá je nahrávania schopná). 

Dávajte ale pozor, čo s výslednou nahrávkou potom urobíte. Vždy 
majte na pamäti, že je demonštratívne nelegálna (neobsahuje v sebe 
zvukový súhlas a nemáte ho ani písomne).

Ak túto nelegálne získanú nahrávku následne použijete naprí-
klad na nejaké zosmiešnenie volajúceho a vystavíte ju napríklad na 
Facebooku či YouTube, druhá strana vás môže zažalovať a ak to urobí, 
takmer určite súd vyhrá.

Ak nelegálnu nahrávku vykonávate kvôli svojej ochrane, napríklad 
z dôvodu, že sa vás volajúci snaží podviesť, alebo sa vám vyhráža, 
v určitých prípadoch je použiteľná. 

V rámci civilného súdneho konania je dovolené použiť všetky 
dôkazy, ktoré nejako prispievajú k objasneniu veci. Je teda možné 
použiť aj nelegálne vyhotovenú nahrávku a dokazovať ňou vlastnú 
nevinu či vinu druhej strany.

Avšak v rámci trestného súdneho konania to neplatí. Nelegálne 
vyhotovená nahrávka bude posúdená ako nezákonný dôkaz a nebude 
môcť byť použitá a ani braná na zreteľ.

V APLIKAČNÝCH OB-
CHODOCH EXISTUJE 
NIEKOĽKO STOVIEK 
NAHRÁVACÍCH 
APLIKÁCIÍ TELEFO-
NICKÝCH HOVOROV, 
KTORÉ SI DOHROMA-
DY STIAHLO VIAC AKO 
200 MILIÓNOV ĽUDÍ. 
ICH LEGALITA JE ALE 
PROBLEMATICKÁ
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TO, ŽE SA V HRE 
POUŽÍVAJÚ REÁLNE 
PENIAZE NEMUSÍ 
BYŤ DIEŤAŤU, ALE ANI 
DOSPELÉMU VÔBEC 
ZREJMÉ

Čo robiť, ak dieťa nevedomky minie veľké množstvo peňazí v mobilnej hre
Rád by som sa informoval ohľadom predaja mobilných hier. Pred mesiacom sme vnukovi kúpili hru Garena 
Free Fire: Rampage. Nachádzala sa v obchode Google Play, pričom si ju na svojom smartfóne nainštaloval 
a zaplatili sme ju platobnou kartou. Nastali však problémy, čo sme zistili o mesiac neskôr, keď si moja manželka 
nemohla vybrať z bankomatu peniaze. Zašli sme do VÚB banky, kde nám oznámili, že odo dňa nákupu hry boli 
z karty sťahované rôzne sumy, ktoré smerovali na účet Google Play a takisto na DDITUNES.COM.BILL. Myslím 
si, že hlavne duplicitné odosielanie na druhý účet nebolo oprávnené, pretože vnuk hru v mobile už dávno má 
a znovu ju neinštaloval. Rád by som sa preto opýtal, ako mám v takomto prípade postupovať, aby nám boli 
neoprávnene sťahované peniaze vrátené. Ide totiž o veľkú čiastku, okolo 900 eur, a preto by som rád vedel, čo je 
vlastne vo veci a ako sa to stalo.

?

Toto je bohužiaľ súčasná nelichotivá situácia na poli mobilného 
hrania, ktorú v našom magazíne opakovane kritizujeme. Obrovská 
konkurencia, ktorá na mobilných herných platformách vznikla, sa 
časom prevtelila do „preteku na dno“, pri ktorom jednotlivé firmy 
používajú čoraz agresívnejšie špekulantské praktiky na vyťahovanie 
peňazí z vrecka zákazníkov. 

Nehanbia sa pri tom vsádzať na pokútne metódy, pri ktorých 
poplatky nie sú na prvý pohľad viditeľné či identifikovateľné (najmä 
pre dieťa), pričom často využívajú mechanizmy vyvolávajúce silnú 
závislosť, ktoré sú navyše cielene navrhnuté na prerazenie prirodze-
ných psychologických ochranných mechanizmov (veľmi podobné 
s hernými automatmi).

Ako a prečo k tým-
to platbám došlo:
Pozrime sa najprv na prvú 
polovicu vašej otázky, v ktorej 
sa pýtate, ako a prečo k takým 
veľkým útratám došlo.

Obvyklým postupom je, že 
rodič alebo prarodič dieťaťa 
zaplatí nejaký nákup v rámci 

obchodov Google Play (Android) alebo Apple iTunes (iOS), pričom 
súhlasí s uložením a zapamätaním svojej platobnej karty. Karta je 
následne k používateľskému účtu v rámci obchodu priradená a je 
ju možné používať na budúce nákupy bez potreby jej vyťahovania 
a opisovania čísiel.

Problémom je, že drvivá väčšina hier v týchto obchodoch, predo-
všetkým tých, ktoré sú „zadarmo“ obsahuje tzv. „Nákupy v aplikácii“. 
Inak povedané, aj keď za nainštalovanie neplatíte, alebo vo vašom 

prípade zaplatíte, hry obsahujú v sebe 
aj ponuky na zakúpenie ďalších dopln-
kových častí.

Tieto doplnkové časti môžu mať 
rôznu podobu, pričom môže ísť o inak 
neprístupný obsah, alebo obsah ktorý 
pomáha v hre napredovať. Ak by sme to 
prirovnali k fyzickému svetu, je to podob-
né, ako keby vás niekto nalákal zahrať si 
šach zadarmo, ale následne by ste pri 
hre zistili, že je možné ťahať len pešiakmi 
a kráľom a za každé potiahnutie strel-
com a vežou musíte zaplatiť 10 centov.

V mnohých hrách sa takéto spoplat-
nené mechanizmy objavujú až neskôr, 

keď už je v hra v plnom prúde a hráčovi sa už nechce odchádzať, čo 
hrá tvorcovi do karát. Častokrát sa používa aj mechanizmus, že platba 
začne byť lákavá až v neskoršom vývoji hry, pretože bez zaplatenia za-
čnú niektoré úkony trvať nesmierne dlho a hráč tak namiesto čakania 
radšej spontánne zaplatí malú sumu, aby mohol pokračovať. Pravdaže, 
pri častom opakovaní vie aj malá suma v súčte poriadne narásť.

Ďalším obvykle používaným trikom je skrytie platieb za virtuálnu 
menu alebo virtuálne naturálie. Hra napríklad ponúka nejaké vylep-
šenia alebo nové prvky za 1000 či 2000 dukátov, pričom dané dukáty 
si je možné zakúpiť za reálne peniaze, napríklad 5 či 10 eur. Na prvý 
pohľad sa môže zdať takýto medzičlánok ako očividný a zbytočný, 
avšak pravdou je, že na ľudskú psychológiu má reálny a merateľný 
efekt. Ak človek nakupuje herné objekty rovno za reálne peniaze, 
má väčšie zábrany, ako keď tieto objekty nakupuje len za virtuálny 
kredit (aj keď virtuálny kredit nakúpil za reálne peniaze). Pridanie 
medzičlánku skrátka oslabí jeho obranné mechanizmy a nie náhodou 
sa tento systém používa aj v kasínach.

V neposlednom rade netreba zabudnúť ani na fakt, že s mnohými 
hrami prichádzajú do styku deti (čo bol váš prípad), ktoré nemajú 
s reálnymi fyzickými nákupmi prakticky žiadne skúsenosti. Skrátka 
hru len hrajú, zbierajú nejaké hviezdičky, strieľajú nepriateľov či sú-
ťažia, pričom ak im hra ponúkne zlepšenie ich zbrane či auta za 1000 
kreditov či dukátov, s radosťou na túto 
ponuku ťuknú. To, že dané kredity stoja 
10 eur si nevšimnú, alebo neuvedomia.

Váš vnuk teda tieto peniaze nemusel 
vôbec míňať vedome. Skrátka len hru 
hral a na rôzne výzvy o „nákupe“ (ktoré 
sa mu ako nákup vôbec nemuseli zdať) 
len reagoval kladne. No a keďže to robil 
každý deň za posledný mesiac, minutá 
suma veselo narastala. Automaticky 
vám totiž bola sťahovaná z karty.

Mnohé herné spoločnosti a takisto veľké techno-
logické firmy (ktoré na svojich platformách tieto hry 
vydávajú) boli za to v posledných rokoch zažalované 
a takisto pokutované. 

Napríklad Americká obchodná komisia po vyšetrova-
ní v roku 2014 nakázala Apple a Googlu vrátiť rodičom 
(ktorých deti vykonali takéto neautorizované nákupy) 
v súčte 19 miliónov dolárov. V roku 2017 nastala po-
dobná vec s Amazonom a v súčasnosti čelí hromadnej 
žalobe v tejto súvislosti aj Facebook.

V prípade Facebooku nedávna odhalená interná komunikácia 
vyniesla na svetlo, že firma ešte donedávna podporovala vývojárov 
týchto jednoduchých návykových hier v tom, aby deti mohli míňať  
peniaze bez vedomia rodičov, pričom to nazývali ako „priateľský“ 
či „neškodný podvod“. Deti to pritom často robili aj bez vlastného 
vedomia, pretože nejedna hra sa snaží fakt, že ide o reálne peniaze, 
zakryť. 

Odhalené dokumenty pritom ukazovali, že vývojári a takisto 
majitelia veľkých platforiem vedeli, že k míňaniu dochádza často 
nevedomky a nechtiac a nijako tomu nezabraňovali. Naopak, tento 
efekt viac umocňovali a deti, ktoré míňali obrovské sumy (nezriedka 
1000 až 5000 eur počas pár týždňov), označovali ako „veľryby“, čo je 
termín z prostredia hazardu a kasín, ktorý sa používa na extrémne 
závislých „míňačov“, ktorí nevedia, kedy prestať.
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Situácia sa nevyriešila a tieto praktiky dodnes pokračujú. Ale vzhľadom na to, že 
fi rmy už mnohokrát dostali klepnuté po prstoch, v prípade sťažností rodičov reagujú 
často kladne a peniaze vracajú.

Ako sa pokúsiť dostať peniaze späť:
Z vašej strany je potenciálne možné všetky alebo aspoň časť z peňazí získať späť. 
Skutočne ale len potenciálne. Zaručené to rozhodne nie je, pretože v základe šlo 
zrejme o regulárne nákupy (i keď nechcené).

Peniaze môžete požadovať buď od tvorcu danej hry, formulárom na kontakt so 
zákazníkmi, alebo od majiteľa platformy, kde je hra poskytovaná, čo je v tomto 
prípade Google a jeho obchod Play. V niektorých prípadoch vám ponúkne riešenie 
aj vaša banka, ktorá má možnosť podvodnú či neoprávnenú platbu stiahnuť späť. 
Vzhľadom na to, že od prvotných udalostí uplynulo už niekoľko týždňov či viac ako 
mesiac, táto možnosť už zrejme neprichádza do úvahy.

Z vašej strany je dnes najrozumnejšie obrátiť sa na Google, ktorý je prevádzko-
vateľom aplikačného obchodu Play, cez ktorého systém transakcie prechádzali. 
Treba ale rozlišovať, že nejde o štandardnú požiadavku na vrátanie peňazí (za 
nákup samotnej hry či iného softvéru), pretože tá má limit len 48 hodín. Tieto pe-
niaze vám už nikto nevráti. To, čo musíte urobiť je nahlásiť neoprávnené poplatky, 
čo sú tie dodatočne strhávané sumy po dobu jedného mesiaca.

Google v tom druhom prípade poskytuje limit 120 dní od transakcie, do ktorého 
sa ešte zmestíte. Google síce na svojej stránke jasne uvádza, že pred nahláse-
ním neoprávnených transakcií máte vždy overiť, že či k nim nedošlo len náhodou 
v dôsledku hry dieťaťa (váš prípad), ale následne to už nijak nerozvíja a ani vás 
neodrádza.

https://support.google.com/googleplay/answer/2851610?hl=sk
Skrátka len informuje, že ak zistíte, že peniaze neodišli z vašej karty podvodom, 

ale stále boli neautorizované alebo náhodné (opäť váš prípad), môžete požiadať 
o vrátenie peňazí na službe Google Play.

Vykonáva sa to nasledovne.
Otvorte stránku https://play.google.com/store/account. Prihláste sa s účtom, na 
ktorom k platbe došlo (Google účet vášho vnuka na telefóne). Kliknite na položku 
História objednávok. Nájdite položky, ktoré chcete vrátiť a otvorte ich sekciu „Viac“. 
Zvoľte možnosť „Požiadať o vrátenie platby alebo Nahlásiť problém“ a vyberte 
prípad, ktorý opisuje vašu situáciu. Následne vyplňte formulár a uveďte, že žiadate 
o vrátenie platby. Správu s rozhodnutím dostanete zvyčajne do 15 minút, ale môže 
to trvať aj štyri pracovné dni (nemusí byť pravdaže kladná).

Aby k takýmto veciam už v budúcnosti nedošlo, odporúčame z vnukovho účtu 
vašu platobnú kartu odstrániť. Na jeho smartfóne otvorte obchod Google Play, 
ťuknite na hamburgerové menu a následne na Účet. Tu vyberte položku Spôsoby 
platby/Ďalšie nastavenia platby a odstráňte svoju uloženú kartu. Alternatívou je 
nastaviť, aby každý nákup kartou vyžadoval overenie. Danú položku nájdete v Google 
Play v sekcii Nastavenie, kde sa dá zapnúť možnosť „Požadovať pri nákupoch 
overenie“.
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Java programátor

Popis projektu:
vývoj rozsiahleho inovatívneho webového enterprise 
cross-marketing riešenia; vývoj pridelenej časti 
aplikácie podľa zadanej špecifi kácie; spolupráca na 
analýze a architektonickom návrhu riešenia jednot-
livých modulov riešenia; implementácia aplikačných 
funkcií, zmenových požiadaviek, testovanie vytvore-
ných funkcií, oprava chýb a nasadenie do produkcie; 
spolupráca a komunikácia s ostatnými členmi 
vývojového tímu pri realizácii riešenia; vzdialená 
spolupráca v tíme vývojárov [SK, US]; spolupráca 
na projekte formou: 3 dni/on-site (Bratislava alebo 
Košice) a 2 dni/off -site za týždeň

Slovensko / Bratislava, Košice

01.07.2019 - 31.12.2019

01.07.2019 alebo dohodou, full-time, on-site

6 mesiacov s možnosťou predĺženia

živnosť alebo s.r.o. 

4800 - 5400 €

Python Programátor

Popis projektu:
vývoj automatizovanej platformy pre automatizáciu 
testovania v telekomunikáciách od sietí, cez hovory, 
systémy až po aplikácie do mobilov; návrh a im-
plementácia nových modulov: Python + Robot FW; 
dizajn riešenia; podpora nasadzovania; agilná me-
tóda vývoja – Scrum; spolupráca v medzinárodnom 
tíme o veľkosti 2-4 programátorov; práca v režime: 
počas zapracovania fulltime ON-SITE Bratislava, po 
zapracovaní možná práca v režime 4 dni/týždeň ON-
-SITE Bratislava + 1 deň/týždeň OFF-SITE

Slovensko / Bratislava

03.06.2019 - 03.06.2020

15.07.2019 - 30.09.2019 alebo dohodou

1 až 2 roky s možnosťou predĺženia

živnosť alebo s.r.o. 

4300 - 4800 €

Zaujal vás niektorý z týchto projektov?
Pošlite svoj životopis na touchit@titans.sk
Viac informácií o aktuálnych projektoch
nájdete na www.titans.sk

IT PROJECTS
Tips



Pripravujeme do septembrového vydania

    TECH
Aký tablet si vybrať do školy? 
Ako fungovať na internete bez Googlu 
Hybridné a elektrické automobily 
Prispôsobte si vzhľad Windows 
Internetové kurzy a vzdelávanie 

    HARD
Test smartfónov 
OLED vs QLED televízory 
Odolné tablety 
iRobot Roomba S9+ a Braava jet m6
Herné notebooky 
iPad Mini 5. generácie 
Inteligentná domácnosť 
Test slúchadiel 
Test monitorov 
Herné príslušenstvo 

   APPS
Apple iOS 13 v praxi 
Aplikácie pre školákov 
Prehľad bezpečnostného softvéru 
Herná rubrika 
Surfujeme na internete 

    TIPS
Ako funguje prepojenie smartfónu so systémom 
Windows?  
Lepšie využitie Windows a Offi ce 
Využite svoj web naplno 
Poradňa TOUCHIT

01 Čo uvidíme na výstave IFA? 

03

Máte radi technológie 
a chcete byť v obraze? 

Objednajte si ročné predplatné 
(10 vydaní) za 19,90 €
Objednajte si teraz:
predplatne.touchit.sk
predplatne@touchit.sk
tel. 0903 606 209

02Nové generácie dátových úložísk 

Nový prehliadač Edge od Microsoftu 

VYHRAJ
Názov výrobku  

viac na str. 2

PRIVÍTAJTE

LENOVO
MOTO
strana 48

AUTO PLNÉ TECHNOLÓGIÍ – BMW 730D XDRIVEPOHĽAD NA SVET V ZNAMENÍ 360°   ◊

CENOVO DOSTUPNÉ TELEFÓNY
TESTOVALI SME ICH PRE VÁS  STR. 54 STR. 54

Hard

BOJ
o právo na 
šifrovanie

STR. 82

Virtuálna 
realita
nastupuje

 STR. 29

Navrhujeme
dom alebo byt

 STR. 115

PredstavenieTech

Hard

Apps

Lorem
lorem ipsum dolor

sit amet 
STR. 2

APRÍL 2016 | ROČNÍK II | ČÍSLO 3 | €1,99

Digitálny svet na dotyk
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1 ROK

19,90
EUR

9/2019

Kúpite v predajniach

V Y C H Á D Z A  V  P O L O V I C I  S E P T E M B R A

AUTO PLNÉ TECHNOLÓGIÍ – BMW 730D XDRIVEPOHĽAD NA SVET V ZNAMENÍ 360°   ◊

3

Digitálny svet na dotyk

STABILIZÁTORY PRE SMARTFÓNY
MICROSOFT SURFACE PRO V TESTE       ◊

Inteligentné 
hodinky pre 
zdravší život

STR. 48

ThinkPad 
oslavuje 
25 rokov 
inovácií

 STR. 10

Internetovú 
reklamu čaká 
nutná zmena 

 STR. 34

Tech

Hard

Najlepšie 
aplikácie 
zadarmo
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