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Segment fitness náramkov 
a inteligentných hodiniek 
sa postupne vyrovnáva a aj 
z tohto dôvodu sme sa rozhodli 
obe kategórie zariadení zlúčiť 
do jedného článku s odporúčaniami. 
Ako sami zistíte po jeho prečítaní, 
mnohé inteligentné hodinky 
sú len pokročilejšie a vizuálne 
krajšie fitness náramky 
s väčším displejom.

         Veľkosť zariadenia

Toto je jeden z hlavných parametrov, ktorý ovplyvní váš výber. 
Fitness náramok je kompaktné a úzke zariadenie a na ruke 
ho v ideálnom prípade nebudete ani cítiť. Jeho nevýhodou 
je menší displej a ak je pre vás dôležité čítať si notifikácie 
z telefónu na zariadení na ruke, náramok neponúka až také 
pohodlie. Zároveň si treba uvedomiť, že mnohé pokročilé 
fitness funkcie ponúkajú iba hodinky. Rekreačným športovcom 
a ľuďom, ktorí chcú mať iba prehľad o počte prejdených krokov 
počas dňa, môže fitness náramok postačovať. Náročnejší 
používatelia však budú musieť siahnuť po niektorých 
z hodiniek.
Inteligentné hodinky profitujú z pomerne veľkého displeja. 
Čítanie notifikácií je pohodlné a niektoré hodinky umožňujú 
na ne aj priamo reagovať. Niektoré inteligentné hodinky 
zároveň ponúkajú pokročilejšie funkcie prepojenia s telefónom 
a aj pokročilejšie sledovanie zdravia a aktivity.

Na čo sa zamerať pri výbere

1.

Podobne ako pri výbere iných zariadení, ani v tejto kategórii neexistuje jediný najlepší náramok či hodinky, 
ktoré by vyhoveli každému. Pri výbere nového fitness náramku alebo inteligentných hodiniek sa preto treba 
zamyslieť nad tým, aké sú vaše potreby a čo od takéhoto zariadenia čakáte. Odporúčame zobrať do úvahy 
nasledujúce parametre a vlastnosti a na ich základe vyberať svojho favorita.



         Dizajn

V prípade fitness náramkov nemá zmysel hovoriť o dizajne, 
všetky vyzerajú prakticky na jedno kopyto. Postupne sa však 
na trhu začínajú objavovať zariadenia, ktoré predstavujú 
medzistupeň medzi fitness náramkom a hodinkami. 
Príkladom je Huawei Watch Fit či Honor Watch ES.

V segmente inteligentných hodiniek sa stretnete 
s viacerými dizajnami. Či už ide o tvar tela – štvorcový 
alebo okrúhly alebo o spracovanie vonkajšej konštrukcie, 
ponuka trhu je dostatočne variabilná. Niektoré hodinky 
majú športovejší dizajn, iné sa spoliehajú na klasické 
spracovanie, ktoré pripomína tradičné hodinky a na trhu 
nájdete aj analógové hodinky s funkciami na monitorovanie 
zdravia a aktivity.

        Inteligentné funkcie

Pod pojmom inteligentné funkcie máme 
na mysli funkcie prepojenia so smartfónom. 
Štandardom fitness náramkov a hodiniek 
je zobrazovanie notifikácií a upozornenie 
na prichádzajúci hovor či správu. Apple Watch, 
hodinky od Samsungu a inteligentné hodinky 
so systémom Wear OS však ponúkajú aj 
pokročilejšie funkcie, ako je možnosť inštalovať 
aplikácie a tie používať priamo v hodinkách. 
Tieto zariadenia do určitej miery môžu v niektorých situáciách nahradiť aj váš smartfón v tom smere, 
že niektoré úkony vykonáte priamo na zápästí a nemusíte si vyťahovať telefón z ruky.

         Bezkontaktné platby 
         a/alebo úložisko na hudbu

Bezkontaktné platby na Slovensku ponúkajú hodinky Apple 
Watch a vybrané modely hodiniek značky Fitbit a Garmin. 
Spomenuté značky ponúkajú aj prehrávanie hudby v offline 
režime a to buď nahraním vlastných mp3 súborov (Garmin) 
alebo prostredníctvom rôznych služieb, ako je Apple Music, 
Spotify a Deezer. Ak je prehrávanie hudby v offline režime 
pre vás dôležité, pri výbere hodiniek odporúčame overiť si, či 
majú hodinky úložisko pre hudbu a ktoré služby podporujú. 

Offline prehrávanie hudby podporujú aj niektoré hodinky značiek Huawei a Honor, v ich prípade je k dispozícii iba 
podpora mp3 súborov, ktoré si do hodiniek uložíte.
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        Funkcie monitorovania zdravia

Štandardom fitness náramkov a hodiniek v roku 2020 
je, že majú vo výbave viac alebo menej presný senzor 
tepu, dokážu monitorovať váš spánok a aktivitu. 
V závislosti od konkrétneho zariadenia získate 
základné informácie o vašom športovom výkone, 
niektoré hodinky však ponúkajú aj pokročilé štatistiky.
Postupne sa začína stávať štandardnou funkciou 
meranie stresu, okysličenia krvi či vyhodnocovanie 
minút aktivity a zón srdcového tepu, čo vám môže 
pomôcť získať lepší prehľad o tom, ako ste skutočne 
aktívni. Pokročilejšie hodinky vyhodnotia aj hodnotu 
VO2 max. Postupne sa tiež objavujú funkcie merania 
EKG či meranie teploty priamo hodinkami. Zatiaľ 
ide o zriedkavé funkcie, ktoré ponúkajú iba niektoré 
hodinky. 
Niektoré fitness náramky sa chvália aj funkciou merania 
tlaku, avšak obvykle ide o lacnejšie zariadenia a meranie 
býva často nepresné. 

        Špeciálne športové funkcie, ako je GPS a bežecký tréner

Ak chcete s hodinkami či fitness náramkom behať či bicyklovať, odporúčame brať do úvahy aj to, či obsahuje 
GPS senzor alebo nie. Pokiaľ áno, pri športovaní nebudete potrebovať smartfón. Ak zariadenie GPS nemá, môže 
tieto údaje získať z telefónu – vtedy ho treba mať stále pri sebe, keď beháte či bicyklujete. V opačnom prípade 
bude nositeľné zariadenie vyhodnocovať vzdialenosť pomocou algoritmov, ktoré sú často nepresné a skreslia aj 
vaše údaje o behu či bicyklovaní.

V súvislosti s behom ešte 
jedno odporúčanie – niektoré 
hodinky značiek Huawei, Honor, 
Samsung a Garmin obsahujú 
aj funkciu bežeckého trénera. 
Hodinky budú brať do úvahy váš 
aktuálny tep a ďalšie parametre, 
aby vám radili, či máte bežať 
rýchlejšie, pomalšie alebo držať 
aktuálne tempo. Praktické je, 
že v rámci bežeckého trénera 
si môžete navoliť aj beh 
na spaľovanie tukov, ak chcete 
chudnúť.
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        Odolnosť konštrukcie
        a odolnosť voči vode

Pokiaľ budete s hodinkami aj plávať, overte si ich 
odolnosť voči vode. Viaceré hodinky a náramky 
ponúkajú odolnosť na úrovni 5 ATM či IP68, 
čo znamená, že s nimi môžete aj plávať. Tieto 
zariadenia majú často aj režim na monitorovanie 
plávania a dokážu vyhodnotiť základné štatistiky 
vášho cvičenia alebo aj pokročilé údaje, ako je 
hodnota SWOLF.

Samostatnou kapitolou je odolnosť konštrukcie – v tomto smere máme na mysli najmä špeciálne hodinky, ktoré 
sa pýšia vojenskou odolnosťou, ako je Amazfit T-Rex alebo Honor Watch GS Pro. Tieto zariadenia spomíname 
kvôli tomu, že ponúkajú pokročilú odolnosť aj v za nižšiu cenu, ako je prémiový segment. 

        Výdrž batérie

Výdrž batérie je priamo úmerná inteligentným funkciám, ktoré hodinky 
ponúkajú. Apple Watch a Wear OS zariadenia vydržia deň-dva, Samsung 
hodinky približne 3 dni. Väčšina Fitbit a Garmin zariadení ponúka 
týždňovú výdrž (česť výnimkám) a hodinky od Huawei a Honor vydržia 
2 týždne a niektoré aj dlhšie. V prípade fitness náramkov je výdrž 
v závislosti od funkcionality na úrovni týždeň až takmer mesiac.
Smartfón, s ktorým budete hodinky/náramok používať
Pri výbere nositeľného zariadenia je vhodné myslieť aj na telefón, 
s ktorým ho budete používať. Nemá zmysel kupovať si Apple Watch, ak 
máte iný telefón, ako je iPhone. A rovnako aj v prípade Wear OS zariadení 
je ideálne, ak máte telefón s Google službami. Samsung a Huawei 
hodinky fungujú aj so zariadeniami iných značiek, najlepší zážitok 
ponúknu v kombinácii s telefónmi rovnakých značiek. Garmin a Fitbit 
majú dobrú funkcionalitu s telefónmi bez ohľadu na platformu a značku. 

         Cena  

Podobne ako v prípade iných zariadení, aj 
v tomto prípade si budete vyberať s veľkým 
dôrazom na cenu. Do 100 EUR odporúčame 
kupovať fitness náramky, pri cene od 120 EUR 
a vyššie sa začínajú objavovať prvé inteligentné 
hodinky, ktoré ponúkajú pomerne dobré 
športové funkcie. Pre väčšinu používateľov bude 
zlatý stred v segmente hodiniek na úrovni 
200 až 300 EUR.
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Xiaomi Mi Band 5 – do 50 EUR
Xiaomi Mi Band je fitness náramok, ktorý je už niekoľko rokov 
zárukou bezkonkurenčného pomeru cena/výbava. Jeho cena 
je do 50 eur a ide o skvelé zariadenie pre každého, kto nechce 
hodinky a chce niečo na ruku, čo bude monitorovať jeho 
životný štýl. Mi Band 5 meria tep aj spánok a ponúka slušné 
monitorovanie cvičenia aj s vyhodnocovaním minút aktivity. 
Chválime pekný displej aj slušnú výdrž a môžete s nimi aj plávať. 
Alternatívou sú fitness náramky značiek Huawei a Honor, ktoré 
vám môžu viac vyhovovať, ak máte smartfóny týchto značiek 
a chcete ostať v ich ekosystéme.

Amazfit Bip S – do 100 EUR
Amazfit Bip S sú jednoduché inteligentné 
hodinky s 1,28-palcovým displejom. Sú 
určené nenáročným používateľom, ktorí 
preferujú o trochu väčší displej v porovnaní 
s fitness náramkom. Bip S ponúkajú 
základné monitorovanie zdravia, potešia 
však zabudovaným GPS senzorom aj 
odolnosťou na úrovni 5 ATM. Potešia 
aj výbornou výdržou na jedno nabitie 
na úrovni viac ako mesiaca. 

V redakcii TOUCHIT sme 
otestovali množstvo 

inteligentných hodiniek 
a náramkov rôznych 

cenových kategórií. Zaujali 
nás tieto zariadenia, ktoré 

vám dávame do pozornosti, 
nakoľko vám môžu 
uľahčiť váš výber.

Niceboy X-fit Watch
Inteligentné hodinky značky Niceboy ponúkajú atraktívny pomer 
cena/výbava. Ich základom je 1,3-palcový dotykové displej 
a hliníková konštrukcia. Hodinky sú odolné voči vode a prachu 
na úrovni IP68 a ponúkajú výdrž až 7 dní. V rámci monitorovania 
zdravia umožňujú meranie tepu, okysličenia krvi a dokonca aj 
tlaku. X-fit Watch monitorujú spánok, počítajú spálené kalórie 
a obsahujú 6 športových režimov na sledovanie chôdze, behu, 
turistiky, plávania, cyklistiky a basketbalu. Samozrejmosťou je 
zobrazovanie notifikácií z telefónu či ovládanie hudby.

6

TOUCHIT 
odporúča

https://datacomp.sk/xiaomi-mi-band-5-fitness-naramok_d401287.html
https://datacomp.sk/default.asp?cls=stoitems&stifulltext_search=and&fulltext=amazfit+bip+s
https://niceboy.eu/sk/produkty/x-fit-watch
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Garmin Venu SQ  – do 200 EUR 
Venu SQ sú najlepšie Garmin hodinky v cene do 200 eur. Majú 
jednoduchý štvorcový dizajn s 1,3-palcovým LCD displejom 
a potešia funkciu bezkontaktného platenia pomocou služby 
Garmin Pay. Hodinky obsahujú zabudovaný GPS senzor 
a ponúkajú pokročilé a presné monitorovanie behu a ďalších 
cvičení. Takisto merajú tep, stres, okysličenie krvi, monitorujú 
spánok a vyhodnotenia vám tzv. Body Battery, čo je miera 
vášho vyčerpania. Venu SQ majú viac ako 20 predinštalovaných 
športových režimov, majú odolnosť 5 ATM, takže s nimi môžete 
plávať a vďaka funkcii Garmin Coach vás naučia aj behať. 
Za príplatok si môžete kúpiť verziu Music s úložiskom na hudbu.

Honor Watch GS Pro  
– do 250 EUR 
Honor Watch GS Pro vynikajú odolnou 
konštrukciou, ktorá spĺňa vojenské štandardy 
a sú teda určené aj do tých najnáročnejších 
podmienok. Potešia nadštandardnou výdržou 
batérie na úrovni až 25 dní, resp. 100 hodín 
používania GPS. Hodinky majú 1,39-palcový 
AMOLED displej, monitorujú tep, stres, spánok 
a okysličenie krvi. Ponúkajú viac ako 100 
športových režimov a vďaka zabudovanému GPS 
aj detailné štatistiky pre beh, bicyklovanie či 
turistiku. Samozrejmosťou je odolnosť voči vode 
a zobrazovanie notifikácii zo smartfónu. 

Huawei Watch Fit – do 150 EUR 
Huawei Watch Fit sú inteligentné hodinky, ktoré z hľadiska 
svojho dizajnu predstavujú ideálny stred medzi fitness 
náramkom a inteligentnými hodinkami. Za 120 EUR 
ponúkajú kvalitný 1,64-palcový AMOLED displej, odolnosť 
voči vode a tiež aj meranie tepu, stresu a spánku. 
Vybavené sú tiež GPS senzorom, majú bežeckého trénera, 
ktorý vás naučí behať a tiež aj osobného trénera, ktorý 
vám vo forme animácií ukáže, ako máte cvičiť. Určia vám 
aj hodnotu VO2 max. Watch Fit majú hmotnosť iba 
34 gramov. Ako alternatívu v cene do 150 EUR 
odporúčame Huawei Watch GT 2e.

https://datacomp.sk/default.asp?cls=stoitems&stifulltext_search=and&fulltext=Huawei+Watch+Fit
https://datacomp.sk/default.asp?cls=stoitems&stifulltext_search=and&fulltext=Garmin+Venu+SQ
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Garmin vivoactive 4 – do 300 EUR 
Garmin vivoactive 4 sú všestranné športové hodinky 
od Garminu. Disponujú kvalitnou konštrukciou, 
transflektívnym displejom, ktorý neustále zobrazuje čas 
a pokročilými senzormi, vrátane GPS. Hodinky merajú stres, 
tep, spánok, majú bežeckého trénera, ktorý vám zostaví 
niekoľkotýždňový harmonogram a prepracovanú mobilnú 
aplikáciu s množstvom údajov. Tieto hodinky tiež podporujú 
prehrávanie offline hudby v službách Spotify či Deezer 
a môžete nimi platiť bezkontaktne vďaka systému Garmin 
Pay. Alternatívou do 300 EUR sú Fitbit Versa 3 či Huawei 
Watch GT 2 Pro. Majitelia iPhonov môžu siahnuť 
po Apple Watch SE.

Huawei Watch GT 2 Pro  
Najnovšie Huawei hodinky dotiahli konštrukciu 
a dizajn do dokonalosti. Sú vyrobené 
z prémiových materiálov, ako sú titánové telo, 
keramické zadné puzdro a zafírové sklíčko. 
Okrem toho dostali do výbavy bezdrôtové 
nabíjanie, takže si ich nabijete aj pomocou 
smartfónu. Hodinky ponúkajú pokročilé 
monitorovanie zdravia, ako je 24/7 meranie 
tepu, neustále meranie stresu a okysličenia krvi. 
Vďaka zabudovanému GPS a funkcii bežeckých 
trás vás naučia behať. Môžete s nimi plávať, 
nahrať si do nich hudbu a vďaka zabudovanému 
mikrofónu a reproduktoru ich využiť 
aj na telefonovanie.

Fitbit Sense – do 350 EUR 
Fitbit Sense sú najlepšie inteligentné hodinky značky 
Fitbit. Prekvapia množstvom senzorov, vďaka ktorým 
umožňujú pokročilé sledovanie zdravia – merajú tep 24/7, 
stres vyhodnocujú na základe EDA aktivity a obsahujú aj 
zabudovaný senzor na meranie EKG. Zaujímavosťou je 
senzor na meranie teploty, ten vám zmeria teplotu počas 
spánku a porovná ju s predchádzajúcimi meraniami. Fitbit 
Sense obsahujú GPS, potešia kvalitným AMOLED displejom 
a kompaktným spracovaním. Hodinky pôsobia v niektorých 
verziách ako šperk, takže vyniknú aj na ženskej ruke.

https://datacomp.sk/default.asp?cls=stoitems&stifulltext_search=and&fulltext=Garmin+vivoactive+4
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Samsung Galaxy Watch3 
– do 500 EUR 
Najnovšie hodinky od Samsungu majú názov 
Galaxy Watch3 a ide o prémiové hodinky 
s pokročilými inteligentnými aj športovými 
funkciami. Potešia prémiovým dizajnom 
a konštrukciou a výborným prepojením so 
smartfónom aj s podporou aplikácií tretích 
strán a kompletnou výbavou senzorov, 
ktoré umožňuje monitorovanie tepu, stresu, 
spánku. Vďaka GPS, barometru, výškomeru 
a gyroskopu umožňujú pokročilé sledovanie 
množstva cvičení, vrátane behov. K dispozícii 
je úložisko na hudbu a tiež bežecký tréner. 
S hodinkami môžete plávať. K dispozícii sú 
v 41 mm a 45 mm veľkosti.

Apple Watch 6 

Apple Watch si v našom zozname určite 
zaslúžia svoje miesto. Ide o prémiové 
hodinky k iPhonu, ktoré ponúkajú 
výborné inteligentné funkcie a tiež 
aj pokročilé monitorovanie zdravia 
a aktivity. Novinkou najnovšej 
generácie je meranie okysličenia krvi 
a Apple Watch 6 vedia zmerať aj 
EKG. Majú GPS, môžete s nimi plávať 
a teraz sa nabíjajú o niečo rýchlejšie. 
Alternatívou sú o niečo lacnejšie 
Fitbit Sense s inovatívnymi funkciami 
monitorovania zdravia a skutočne 
náročným používateľom odporúčame 
Garmin fénix 6 – ich cena však začína 
od 550 EUR vyššie.

Roman Kadlec

Najširšiu ponuku 
inteligentných hodiniek 
nájdete na 
www.datacomp.sk 

https://datacomp.sk/default.asp?cls=stoitems&stifulltext_search=and&fulltext=Samsung+Galaxy+Watch3

