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Čo nás zaujalo v mesiaci
máj a novinky v redakcii
Ondrej Ličko

Zabudnutý mobil
M

obilný telefón je jedna z najsúkromnejších vecí, ktoré človek môže
vlastniť. Je to zariadenie, ktoré nás spája so
svojimi blízkymi a známymi, či obchodnymi
partnermi. Máme v ňom uložené súkromné,
či prísne tajné obchodné informácie. Je to
skutočne vec, ktorú len tak ľahko nedáme
z ruky. Podľa jedného amerického prieskumu dokonca vedci tvrdia, že je väčšia
pravdepodobnosť, že si pri odchode do práce
zabudneme kľúče od domu ako telefón.
Pred pár dňami som si zabudol doma mobil.
Mal som pár stretnutí v meste a ponáhľal
som sa. Pritom mi ani nenapadlo, že by sa
takéto niečo mohlo stať aj mne. Bez mobilu
som ako bez ruky, no najväčší paradox bolo
niečo iné. So sebou som si nezabudol zobrať
tablet, doma ostal iba smartfón.
Tablet som sa naučil brávať hlavne na
prezentácie a obchodné stretnutia, kde mi
poslúžil ako nástroj pri prezentovaní nových
projektov, grafov či tabuliek. Oproti notebooku má nesporne výhodu vo veľkosti a
spratnosti, môj obľúbený Nexus 7 zmestím aj
do zadného vrecka nohavíc, či do vnútorného
vrecka v bunde. Mám tak k dispozícii užitočné
zariadenie a hlavne voľné ruky a plecia.
Smartfón ostal teda doma, ale ja som sa
necítil moc obmedzovaný. Cez svoj tablet
som sa dostal k mailom, kalendáru, prezentácii a ďalším veciam, ktoré som potreboval.
Jedinú vec, ktorú som však nezvládol bolo
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zavolať niekomu. Vtedy som prvýkrát zažil na
vlastnej koži potrebu volať aj z tabletu. Vtedy
som ešte nemal pri sebe nový Asus Fonedpad. Tento tablet ako jeden z prvých dokáže
aj volať. Nám sa toto vydarené zariadenie
dostalo aj do redakcie. Podrobný test a dojmy
z používania nájdete v tomto čísle magazínu.
Začiatok júna bol na Slovensku aj o peniazoch
v mobile. Tatra banka a VUB Banka v spolupráci s firmou Viamo spustili unikátny spôsob
platby cez smartfón. Viamo otvára dvere
bezhotovostným platbám, na poslanie peňazí
vám stačí len poznať telefónne číslo príjemcu.
Znie to jednoducho a tak isto to aj funguje.
Aspoň z pohľadu používateĺov. Za všetko
hovoria aj prvé čísla po spustení, viac ako
desať tisíc aktivácií za prvý týždeň. Ako tento
úspešný projekt vznikal, aké sú ďalšie plány
a možnosti služby? Poznáme odpovede aj na
ďalšie otázky, porozprávali sme sa s autorom
projektu a bankami, ktoré službu už spustili.
Nové číslo sme opäť vybavili množstvom
zaujímavých testov a informácií,
želám vám príjemné čítanie počas slnečných
a horúcich dní.
MICHAL CHABADA
šéfredaktor
PS: tento uvodník som prvýkrát napísal celý
na tablete :-)

Máj bol nepochybne zaujímavým
mesiacom. Okrem narodenín
našej stránky sme sa venovali aj
ďalším zaujímavým témam, pričom sme sa
okrem testovaniu mobilných zariadení venovali opäť aj testom ich príslušenstva. Otestoval som trojicu externých nabíjačiek Verbatim, ktoré sa začali predávať na našom trhu
a momentálne pracujem na obšírnejšej téme
hrania Android hier pomocou PS3 ovládača.
Samozrejme nechýbajú novinky a recenzie na
Android aplikácie a hry.

Branislav Caban

Mesiac máj bol celkom bohatý
na udalosti z mobilnej oblasti. Z
operátorských noviniek vzbudilo
najviac rozruchu predstavenie Ideálnych
paušálov Sova, Delfín, Kengura a Panter, v
softvérovej ma zaujala hra Kingdom Rush,
ktorá je konečne k dispozícii aj pre Android.
Na testovanie som mal zaujímavý smartfón
strednej triedy Sony Xperia L a momentálne
testujem osempalcový tablet Prestigio MultiPad 2 8.0 Ultra Duo.

Michal Chovaňák

V mesiaci máj sa do našej
redakcie a do mojich rúk dostalo
niekoľko zaujímavých Android
zariadení, pre ktoré pripravujem recenzie.
Je to najmä vynikajúci tablet Acer Iconia A1,
ktorý sa vyznačuje výborným pomerom cena/
výkon. Testovaniu bude podrobená aj dvojica
Android smartfónov LG Optimus L5 II a LG Optimus L7 II. Jedná sa o druhú generáciu populárnych modelov, ktoré sa stali obľúbenou
voľbou u operátorov. Ďalším zariadením je
lacný tablet Archos 80 Xenon s 3G modulom.
V prípravách sú aj návody na root smartfónov
alebo vyjadrenie operátorov na najnovšie
správy o zrušení roamingu v Európskej únií.

Fero Chovaňák

Tento mesiac ma najviac zaujala
novinka z Bruselu, keď európska
komisia schválila konsolidáciu
telekomunikačného trhu v Európe. Podľa
toho čo sme sa dozvedeli, by sme sa mali už
na budúci rok dočkať podstatného zlacnenia
roamingu a teda aj prenosu dát v zahraničí,
čo si myslím je pre ďalší rozvoj online služieb
viac než nevyhnutné. Ak niekde vycestujem,
už sa nemusím báť o to, koľko zaplatím alebo
či vôbec mam nejakú online službu používať.
Momentálne pracujem na teste viacerých
zariadení, vrátane lacného tabletu Ainol
9 Novo Spark a pripravujem aj ďalšie časti
Duelu a porovnania vlajkových lodí výrobcov.
To všetko samozrejme popri písaní noviniek a
tipov na aplikácie a hry.
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Hodnotenie
Tabletov, ktoré ponúkajú možnosť telefonovať nie je veľa. Asus si je
toho vedomý a chce využiť dieru na trhu a ponúknuť produkt, ktorý
sa odlíši od konkurencie. Myslíme si, že s Asus Fonepadom sa mu to
celkom podarilo. Neponúka síce tak vysoký výkon ako Nexus 7, no
podľa nás to pri jeho používaní vôbec neprekáža. Pokiaľ si nepotrpíte
na hranie graficky náročných hier, tak potom sa vám Fonepad odvďačí
dostatočným výkonom, ktorý zabezpečuje rýchle reakcie a plynulý pohyb v OS. Niektoré prechody sú síce trhavejšie a odozva na spúšťanie
aplikácií v porovnaní s Nexusom 7 o niečo pomalšia, osobne si však
nemyslím, žeby to prekážalo.
Nespornou výhodou tabletu je 3G modul a možnosť telefonovať. Hoci
predstava o telefonovaní s takto veľkým zariadením môže pripadať
trochu smiešne, napriek tomu túto funkciu oceňujeme. Využitie vidíme najmä vtedy ak máte jednu SIM, alebo dve SIM karty s rovnakým
číslom. Pri práci na tablete, keď chcete aktívne využívať mobilný
internet, tak môžete aj prijímať hovory. Cena tabletu sa pohybuje na
úrovni 230€, čo je napríklad oproti Nexusu 7 3G s cenou pohybujúcou sa okolo 280€ pomerne výhodná kúpa. Treba si však uvedomiť
hlavne nedostatky tabletu, ktorý nedisponuje tak vysokým grafickým
výkonom. Naproti tomu ponúka 3G a funkciu hovorov. Čo preferujete
je už len na vás.

ASUS fonepad

Tablet s funkciami smartfónu

N

ie je to tak dávno, čo Asus predstavil nový
7 palcový tablet Asus Fonepad, ktorý disponuje funkciami smartfónu. Svoju premiéru
mal na medzinárodnej výstave MWC v
Barcelone. Na prvý pohľad pripomína Nexus
7, no odlišuje sa v niektorých podstatných
detailoch. Fonepad je totižto prvým tabletom s procesorom Intel, ktorého konštrukcia
je sčasti vyrobené z hliníka. Okrem toho
podporuje siete
3G a umožňuje aj
volania v mobilnej
sieti. Ako prvý na
Slovensku vám

prinášame recenziu tohto zariadenia.

Obsah balenia:
chýba handsfree
Obsah balenia Fonepadu sa nijako nelíši od
iných tabletov alebo smartfónov. Nájdete v
ňom len nabíjačku s odnímateľným microUSB
káblom a niekoľko manuálov. Trochu sme
boli sklamaní z toho, že výrobca nepribalil aj
handsfree slúchadlá, vďaka ktorým by sme
mohli tablet ihneď po vybalení začať naplno
využívať aj pre pohodlné volania.

Konštrukcia:
hliník a plast
Rozmery tabletu
196.4 x 120.1 x 10.4
mm sú takmer na vlas
rovnaké ako v prípade
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Nexusu 7. To isté platí aj o hmotnosti, ktorá
sa dostala na príjemných 340 gramov. Vďaka
kompaktnému prevedeniu, zaoblenej zadnej
strane a nízkej hmotnosti, tablet výborne
padne do ruky a môžete s ním pohodlne
pracovať aj s jednou rukou.
Prednú stranu z väčšej časti vypĺňa 7 palcový displej. Asus pre jeho ochranu tentokrát nepoužil odolné sklo Gorilla Glass, čo
môže mať za následok väčšiu náchylnosť na
poškriabanie a všimli sme si tiež, že povrchová úprava nijako neprispieva k odolnosti
voči odtlačkom prstov. Tá je pre ne doslova
magnetom. Na prednej strane sa nachádza

ešte kamera pre videohovory a proximity senzor, ktorý pri hovoroch po priblížení
tabletu k hlave automaticky vypne displej.
Zásadným rozdielom oproti iným tabletom je
mriežka predného reproduktoru, ktorý slúži
pre hovory.

plastový kryt, ktorý by sa mohol po čase
uvoľňovať. Zamrzí absencia odolného skla a
väčšia náchylnosť na odtlačky. Asus Fonepad
nás však potešil svojim pekným vzhľadom
a ergonomickým telom, vďaka ktorému sa
dobre drží aj v jednej ruke.

Zadná strana je takmer celá z hliníka. Len
vrchná odnímateľná časť je vyrobená z plastu
a má od zvyšku tela odlišnú farbu, pričom
plní aj funkciu antény pre komunikáciu v
mobilnej sieti. Pod ňou sa ukrývajú sloty pre
micro SIM kartu a pamäťové karty micro SD.
Na demontáž krytu si budete musieť nájsť
vlastný spôsob. Nenachádzajú sa tu totižto
žiadne výstupky a na jeho zosadenie sme
najčastejšie využívali miniatúrnu medzeru
medzi krytmi. Hlavný reproduktor je podobne
ako pri Nexuse 7 umiestnený v spodnej časti.
Ovládacie prvky pre zmenu hlasitosti a zapnutie/vypnutie tabletu sú umiestnené trochu
nelogicky na ľavej strane. Ich odozva je však
výborná a pri dlhšom používaní si zvyknete
aj na samotne rozloženie. Micro USB port,
ktorý slúži na prepojenie s PC a zároveň aj na
dobíjanie vstavanej batérie, je spolu s 3,5 mm
audio jackom umiestnený na spodnej strane.
Konštrukcia tabletu je pevná a ani pri
silnejšom úchope nevydáva nežiaduce zvuky.
Veľkú dôveru však v nás nevzbudzoval zadný

čitateľnosťou problém. Pri bežnom vnútornom osvetlení a vo vonkajších prostrediach
bez priameho dopadu slnečných lúčov sa
však všetko uvedie na pravú mieru. Asus k
displeju dodáva aj kalibračný nástroj, ktorý
je priamou súčasťou operačného systému. K
nastaveniam teploty farieb, farebnosti a kontrastu displeja slúži aplikácia s názvom Asus
Splendid. Pomocou nej je možné zobrazenie
nastaviť podľa vlastných predstáv. Kapacitná vrstva je dostatočne citlivá a dokáže
rozpoznať až 10 súčasných dotykov.

Výkon a pamäť:
aj s jedným jadrom dokáže
veľa
Displej:
štandard triedy
Asus Fonepad používa displej typu IPS,
ktorý má štandardné rozlíšenie 1280 x 800
bodov. Ako sa na IPS patrí, ponúka výborné
pozorovacie uhly a podanie farieb. Svojimi
vlastnosťami sa veľmi podobá na displej
použitý v Nexuse 7, aj keď určité rozdiely
sú tu viditeľné. Jasného víťaza je len veľmi
ťažké vybrať, kvalita
zobrazenia sa nám
však predsa len zdala
byť o kúsok lepšia
na Fonepade, ktorý
podľa nás ponúka
hodnovernejšie
farby a najmä podanie
bielej.
Svietivosť displeja taktiež nijako nevyniká
nad svojou konkurenciou. Znamená to,
že za jasných slnečných dní budete mať s

Tablet je poháňaný procesorom od
spoločnosti Intel. Táto je známa najmä tým,
že vyvíja procesory s dostatočným výkonom
a nízkou energetickou spotrebou, čo sa
nám pri zariadeniach poháňaných týmto
čipom potvrdilo už niekoľkokrát. Výnimkou
nie je ani Asus Fonepad, ktorý disponuje
jednojadrovým procesorom Intel Atom
Z2420 taktovaným na 1,2GHz. Hoci má len
jedno jadro, svojim výkonom sa takmer
vyrovná štvorjadrovému čipu NVIDIA Tegra 3,
nachádzajúcom sa v Nexuse 7.

Priamou súčasťou procesora je aj grafika
PowerVR SGX540, ktorá zabezpečuje dosta5

tok výkonu aj pri graficky náročnejších hrách.
Na grafický čip obsiahnutý v NVIDIA Tegra
3 však zaostáva. Ten s prehľadom zvláda aj
náročnejšiu grafiku hier Shadowgun alebo
Modern Combat 4. O Inteli to už povedať
nemôžeme. Hra Shadowgun bola pri našom
testovaní síce hrateľná, no grafika už nebola
tak plynulá ako v prípade hrania na Nexuse
7. Čo sa týka graficky prepracovanej hry
Modern Combat 4, tak tá taktiež neoplývala
plynulosťou. Výkonnostnú trojicu uzatvára
1GB RAM, ktorá postačuje aj pri náročnejšom
využívaní tabletu. Jej nedostatok sme
nepociťovali ani po dlhšom používaní, pri
niektorých benchmarkoch sme však boli upozornení na jej nedostatok.

Menu s aplikáciami neponúka
žiadne funkcie
triedenia alebo
vytvárania zložiek.
Pri správe posledných spustených
aplikácií (multitasking), zamrzí neprítomnosť
tlačidla pre nútené
vypnutie všetkých
aplikácií v zozname. Tie musíte
v prípade potreby
vypnúť každú
manuálne . jej posunutím sprava doľava
alebo naopak.
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Operačný systém –
Jelly Bean s bohatou výbavou

Pre umiestňovanie aplikácií a widgetov
je k dispozícii maximálne sedem plôch,
ktoré môžete podľa potreby pridávať alebo
odoberať. Launcher sa od toho natívneho
nijako zásadne nelíši. V spodnej časti sú
umiestnené ikony aplikácií alebo adresárov.

•

•

Výrobca vybavil zariadenie vnútornou
pamäťou s veľkosťou 16GB, ktorá sa dá jednoducho rozšíriť prostredníctvom pamäťových
kariet microSD. Po prvom spustení vám z nich
zostane 11,72GB, ktoré môžete použiť aj pre
inštalovanie aplikácií a hier. Podpora USB
Host chýba, takže k tabletu nepripojíte žiadne
externé príslušenstvo a ani USB flash disky.

Android vo verzii 4.1.2 Jelly Bean, ktorý sa
nachádza vo Fonepade, nie je vybavený
žiadnymi zložitými nadstavbami. Asus pribalil
svoju klasickú dávku aplikácií a mierne modifikoval natívne prostredie Androidu. Konkrétne notifikačnú lištu, ktorá je rovnaká ako
v prípade iných zariadení tejto spoločnosti.
Nájdete v nej rýchle ovládacie prvky pre
zapnutie/vypnutie WiFi, mobilných dát,
Bluetooth, GPS, šetriaceho režimu alebo pre
prepínanie zvukových profilov. K dispozícii
je aj rýchly prístup k funkcii slovníka a tiež k
nastaveniu jasu displeja. Zobrazené notifikácie sú interaktívne a dajú sa jednoduchým
gestom roztvárať alebo naopak zatvárať.

Sada predinštalovaných aplikácií
• Amazon Kindle – pekne spracovaná

•

Asus do systému integroval aj funkciu miniaplikácií, ktoré je možné spustiť pomocou softvérové tlačidla v spodnej lište. K widgetom
od Asusu môžete pridať aj ľubovoľný widget
z vašich nainštalovaných aplikácií. Takto sa
dá jednoducho ovládať takmer ktorýkoľvek
hudobný prehrávač s dostupným widgetom,
alebo použiť čítačku RSS tak, aby bola zobrazená vždy navrchu. Ako využijete túto funkciu
je už len na vás.
Okrem aplikácií uvedených zozname,
nájdete v tablete aj správcu úloh, ďalšiu
aplikáciu pre poznámky a natívnu galériu.
Táto podporuje synchronizáciu s webovými
albumami uloženými na sociálnej sieti
Google+ a ponúka tiež niekoľko nástrojov
pre úpravu fotografií. Pekne spracované je
aj počasie, ktoré informuje o jeho stave na 6
dní dopredu. Predpoveď sa môže aktualizovať
podľa umiestnenia kde sa práve nachádzate,

•
•

•

čítačka elektronických kníh, ktorá je inak
voľne dostupná na stiahnutie.
AppBackup – nástroj pre zálohu
nainštalovaných aplikácií spolu s ich nastaveniami a dátami. Zálohovať môžete na
internú pamäť alebo externý disk.
App Locker – jednoduchá aplikácia, ktorá
slúži na ochranu vami zvolených aplikácií
heslom, ktoré zadáte pri prvom spustení
tejto aplikácie.
Asus Studio – editor fotografií, ktorý
vám umožňuje pridať rôzne efekty, zmeniť
saturáciu, či inak upraviť fotografie priamo
vo vašom tablete.
Audio Wizard – jednoduchá aplikácia,
ktorá vám umožňuje zmeniť zvukové profily na základe toho, čo chcete s tabletom
robiť.
BuddyBuzz – predinštalovaný komunikátor, ktorý umožňuje prepojenie viacerých
sociálnych sietí ako Facebook, Twitter, či
Plurk.
MyBit Cast – jednoduchý poznámkovač,
ktorý umožňuje pridanie multimédií do
poznámky či synchronizáciu s cloudovým
úložiskom Asus WebStorage.
MyLibrary Lite – demo verzia čítačky
elektronických kníh.
MyPainter — aplikácie, ktorej názov
hovorí sám za seba. Pomocou MyPainter
môžete vytvárať jednoduché maľby. K
dispozícii je niekoľko štetcov sa nastavením
farby, hrúbky a tvaru. Pridávať môžete aj
obrázky, text a niekoľko predinštalovaných
nálepiek.
Press Reader – prehľadná a pekne spracovaná čítačka RSS správ, ktorá je dostupná
v demo verzii.
SuperNote Lite –aplikácia pre písanie
poznámok s množstvom funkcií . Ponúka
vytváranie poznámkových blokov alebo
skicárov. K dispozícií sú rôzne tvary a hrúbka štetcov, môžete vkladať vlastné obrázky,
videá alebo zvukové poznámky. V poznámkovom bloku môžete využiť písanie prstom
po displeji alebo klasickú klávesnicu a k dispozícii sú aj nástroje pre prevod písaného
písma do digitálneho formátu, či transformáciu nakreslených tvarov.
Asus WebStorage – cloudové úložisko
pre multimédiá, poznámky, kontakty a
ďalšie súbory.
Správca súborov – výborný pomocník
pre správu súborov. Má prispôsobené prostredie pre tablety a podporuje základné
funkcie súborových manažérov – kopírovanie, mazanie a vytváranie priečinkov.
Rýchly slovník – funkcia, ktorá vám
pomôže pri rýchlom prekladaní do
slovenčiny alebo do ďalších 37 cudzích
jazykov. Stačí prstom prejsť po texte, ktorý
chcete preložiť. Preklad sa ihneď zobrazí v
samostatnom okne.

ale pridávať môžete aj ďalšie lokality. Dizajnovými zmenami prešla tiež aplikácia hodín.
Ponúka funkcie pre zobrazenie lokálneho a
svetového času a možnosť nastaviť budík,
spustiť stopky alebo odpočítavanie.

Asus Fonepad ponúka rýchle reakcie a plynulý
pohyb v operačnom systéme. V niektorých
situáciách sme sa však stretli s občasným
zasekávaním, ktoré nám však pri bežnej práci
neprekážalo. Poteší tiež pomerne bohatá
softvérová výbava a tiež fakt, že Asus patrí
k jedným z najpoctivejších výrobcov, ktorí
prinášajú rýchle aktualizácie svojich produktov. Asus Fonepad by sa tak už v krátkej
dobe mohol dočkať updatu na novší Android
4.2.2 Jelly Bean, ktorý by priniesol ďalšie
vylepšenia.

Multimédia a predná kamera
Tablet svojim výkonom postačuje k prehrávaniu videí v klasickom rozlíšení, no zvládne aj
HD a Full HD. Videá sme prehrávali v dobre
známom MX Playeri, ktorý sa osvedčil aj v prípade Asus Fonepadu. Pri videách sme museli
však použiť hardvérové dekódovanie H/W+.
Pri vyšších rozlíšeniach niektorých videí však
tento profil dekódovania nebol podporovaný a tak sme zostali len pri softvérovom
renderingu videa, ktoré bolo už trhané. S
väčšinou videí si však Asus Fonepad poradil
bez problémov.
Hlavný reproduktor tabletu nepatrí medzi
najhlasnejšie, no ponúka dobrú kvalitu. Ani
pri ňom však nečakajte výrazne zastúpenie
basových zložiek. Umiestnenie reproduktora môže v niektorých prípadoch spôsobiť
stlmenie zvuku, no aj pri úplnom zakrytí

nedôjde k jeho úplnému stíšeniu a zvuk
bude aj naďalej celkom dobre počuteľný.
Počúvanie hudby cez 3,5 mm audio výstup
je kvalitné, no uvítali by sme keby bolo o
niečo hlasnejšie. Pri slúchadlách s vyššou
impedanciou ide tablet už nadoraz a hoci
nám maximálna hlasitosť vyhovovala, niekomu by už nemusela postačovať. (testovali
sme na slúchadlách Sennheiser HD558, 50
ohmov). Pri bežných štupľových slúchadlách s
hlasitosťou problém mať nebudete.

sekúnd. Presnosť lokalizácie sa pohybovala na
úrovni od 5 do 8m. V rovnakom čase ukázal
Nexus 4 presnosť od 3 do 5 m.

Telefonovanie
Keďže tablet umožňuje vykonávať hovory
a posielať SMS správy, obsahuje aj k tomu
potrebné aplikácie. V Asus Fonepade tak
nájdete aplikáciu pre hovory a správu kontaktov od Asusu, ktoré fungujú rovnako ako
na smartfónoch. Podporované je inteligentné
vytáčanie kontaktov, ich triedenie do skupín a
k dispozícii je aj zoznam posledných hovorov.
Správca kontaktov sa nijako nelíši od natívneho Androidu.

Asus Fonepad podobne ako Nexus 7,
disponuje prednou kamerou, ktorá dokáže
natáčať video v rozlíšení 720p. Nastavenia
fotoaparátu sú veľmi strohé a ponúkajú
len niektoré základné parametre. Zmeniť
môžete rozlíšenie, nastaviť vyváženie bielej,
expozíciu, aplikovať niektorý z troch efektov,
alebo scénických režimov. V kvalite videa
Asus Fonepad síce nevyniká, no pre bežné
použitie pri videohovoroch úplne postačuje.

Konektivita – má všetko čo
potrebujete
Asus Fonepad je vybavený všetkými modernými spôsobmi komunikácie s výnimkou
bezkontaktnej technológie NFC. Môžete sa
však tešiť na podporu WiFi v štandardoch
802.11 b/g/n, Bluetooth 3.0 a podporu 3G
mobilných sietí s technológiou HSPA a prenosovými rýchlosťami 21 Mbps pre download,
či 5.76 Mbps pre upload. Samozrejmosťou
je v tomto prípade možnosť volaní, ktoré
sa dajú realizovať aj v GSM sieti mobilných
operátorov. Prítomná je tiež funkcia WiFi
Hotspot pre zdieľanie mobilného internetu
prostredníctvom WiFi, nechýba ani lokalizácia
prostredníctvom GPS. Táto je rýchla a presná.
Prvé zameranie netrvá dlhšie ako niekoľko

Telefonovanie s Asus Fonepad môže byť
vzhľadom na jeho veľkosť trochu neobvyklé
a nepraktické. Využiť však môžete handsfree
slúchadlá zapojené do 3,5 mm audio výstupu,
alebo Bluetooth headset. K dispozícii je aj
možnosť telefonovania prostredníctvom
handsfree reproduktoru zabudovaného
do tela tabletu. Citlivosť mikrofónu je
dostatočná, telefonovať môžete aj pri umiestnení tabletu vo vzdialenosti okolo 2 metrov.

Prehliadanie internetu
Jednojadrový procesor od Intelu si s prehliadaním internetových stránok poradí veľmi
dobre. V natívnom internetovom prehliadači
sme nepostrehli žiadny rozdiel medzi
rýchlosťou a plynulosťou na Nexuse 7 a Asus
Fonepade. V natívnom prehliadači je Zoom
a pohyb aj po zložitejších stránkach teda
plynulý. Pri testovaní s Chrome pre Android
sme však už zaznamenali pomalšie reakcie.
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Softvérová klávesnica
Písanie na Asus Fonepade je aj vďaka jeho
menšej 7 palcovej konštrukcii pohodlné a
rýchle, aj pri jeho natočení na výšku alebo
na šírku. K písaniu si môžete vybrať dva typy
klávesníc, od Asusu a natívnu klávesnicu
Androidu. Klávesnica od Asusu podporuje
automatickú opravu diakritiky a predikciu v
slovenskom jazyku.

Batéria
Zariadenia s Intel procesorom sa pýšia najmä
svojou výbornou výdržou na jedno nabitie.
Výnimkou nie je ani Asus Fonepad, ktorý in-

tegruje batériu s kapacitou 4270 mAh. Vďaka
úspornému jednojadrovému procesoru
spoločnosti Intel, dokáže táto udržať tablet
v chode pomerne dlhú dobu. Pri našom
testovaní vydržal 1 deň a 17 hodín, pričom
sme tablet aktívne používali 5,5 hodiny s
podsvietením nastaveným na 50% a zapnutom vonkajšom režime. Väčšinu času sme
boli pripojení do mobilnej siete a využívali
sme aj internetové pripojenie. WiFi sme mali
zapnuté niekoľko hodín, použili sme ho najmä
k stiahnutiu súborov k hre Shadowgun. Tablet
sme inak využívali najmä na prehliadanie
internetu, počúvanie hudby, približne dve
hodiny sme pozerali videá.
Výdrž tabletu sa môže predĺžiť aj vďaka
šetriacim režimom, ktoré sú súčasťou systému. V správe napájania je možné zapnúť
tzv. inteligentnú správu, v ktorej sú na výber
tri režimy. Ultra-úsporný, ktorý maximalizuje
životnosť batérie a pri prechode do režimu
8

spánku automaticky vypne dátové pripojenia. Optimalizovaný režim s udržiavanám
pripojenia k sieti a tiež prispôsobený režim
s možnosťou nastaviť jas displeja pre rôzne
činnosti a vypnúť push notifikácie.
FERO CHOVAŇÁK

Zariadenia zapožičala spoločnosť ASUS.

9

Téma

VIAMO

Platenie cez mobil nebolo nikdy jednoduchšie

S

poločnosť VIAMO predstavila novú
službu a mobilnú aplikáciu, ktorá výrazne
zjednoduší bezhotovostne prevody peňazí
medzi bankovými účtami. Momentálne si
ju môžu vyskúšať klienti Tatra Banky a VÚB
banky, pričom platby môžu prijímať aj klienti
iných bánk.

Prevod peňazí je veľmi jednoduchý a viaže
sa priamo na telefónne číslo klienta. Stačí
mať nainštalovanú mobilnú aplikáciu VIAMO
svojej banky, v ktorej prepojí svoje slovenské mobilné číslo s číslom účtu v banke. Pri
peňažnej transakcii si používateľ vyberie z
telefónneho zoznamu príjemcu, zadá sumu
a prevod potvrdí PIN kódom. Príjemca je na
príchodziu platbu upozornený SMS správou,
v ktorej nájde inštrukcie na prijatie platby,
registrovanému príjemcovi príde už len notifikácia o prevode. Služba VIAMO funguje na
platformách Android, ale aj iOS.
Ako povedal Adam Marek, CEO spoločnosti
VIAMO, úspech novej služby závisí od toho,
koľko bánk ju začne využívať. K rýchlemu
šírení služby by mal prispieť aj fakt, že
príjemca platby nemusí byť klientom banky
10

s podporou VIAMO. Odosielať ich však môžu
v súčasnosti len klienti Tratra Banky a VÚB
banky, ktorí si počnúc dnešným dňom môžu
do svojho smartfónu stiahnuť aplikáciu a
posielať aj peniaze na telefónne číslo zo
svojich účtov.
Pri peňažných prevodoch sú stanovené aj
určité limity. Klienti
VÚB banky môžu v
jednej transakcii poslať
maximálne 50€ a za
celý deň 200€. V Tatra
Banke môžete prostredníctvom VIAMO
previesť maximálne
50€ na jednu platbu,
150€ za jeden deň a
3000 € mesačne.
Z prieskumu, ktorý
realizovala agentúra
TNS Slovakia na vzorke 400 ľudí vyplynulo,
že až 62% používateľov smartfónov by novú

službu použilo. Najčastejšie na rýchle vrátenie
alebo požičanie peňazí, či rýchle zaslanie
vreckového rodine a známym. Budete ju
využívať aj vy?
FERO CHOVAŇÁK

Rozhovor

Adam Marek CEO VIAMO

Mladík, ktorý mení smartfóny na peňaženky.
Cez službu VIAMO
Mohli by ste na úvod čitateľom
stručne predstaviť vašu spoločnosť, jej
históriu, kto ste a čím sa zaoberáte?

štandardné bankové prevody. Službu poskytujeme klientom spoločne s našimi partnerskými bankami - Tatra bankou a VÚB Bankou.

Firma vznika ako pokračovanie činnosti
Aké zariadenia potrebuje zákazník a
mTrustu TSM, ktorý sa od roku 2009 venoval
aké konkrétne kroky musí urobiť, aby
využitiu mobilov pre bankové transakcie a
elektronický podpis.
mohol využívať
Od začiatku roka
VIAMO vzniko ako pokračovanie službu VIAMO?
2012 sme sa začali
Na posielanie peňazí
činnosti mTrustu TSM
zameriavať najmä na
potrebujete účet
Peer-to-Peer prevody
vo VÚB alebo Tatra
a keď sa tento projekt rozbehol, vyčlenili sme
banke a smartphone s aktivovanou aplikáciou
ho do samostatnej firmy VIAMO.
VIAMO. Na to, aby ste prijali peniaze cez
VIAMO vám stačí účet v ľubovoľnej slovenskej
banke a obyčajný
telefón schopný
prijať smsku.

Adam Marek (24 rokov)
V spoločnosti mTrust zvykol pracovať cez leto
počas školy, od roku 2011 pracuje na full time,
teda v lete to budú dva roky. Po čase rozbehli
projekt peer-to-peer, kde robil produktového
manažéra. Študoval informatiku na Imperial
College London.

O firme

mTrust funguje od roku 2009, firma VIAMO
formálne vznikla v apríli tohto roku. Zamestnávame 14 ľudí.
že váš príjemca okamžite dostane informáciu
o tom, že ste mu poslali peniaze - aj keď ste
v rôznych bankách, dokonca ani nemusí byť
zaregistrovaný.

Svoju službu prezentujete ako
ideálny nástroj pre časté zasielanie
rôzne veľkých súm peňazí. Aké sú
však limity, čo sa
týka ich výšky a
Prevody peňazí sú zadarmo
predovšetkým,
aké sú poplatky za
Zoberme si teraz
zaslanie, resp. prevod peňazí?
Prevody peňazí sú zadarmo, banky ani my
ako modelový
VIAMO transakcie nejako nespoplatňujeme.
príklad menej
Limit pre transakciu je v oboch bankách 50
skúseného
eur, denný limit je v Tatra banke 150 eur a vo
používateľa moVÚB Banke 200 eur.
bilných zariadení,
ktorých je medzi
Kľúčovou súčasťou vašej novej služby
Vaša spoločnosť nedávno uviedla
ľuďmi
dosť.
Ako
by
ste
mu vysvetlili
sú aj mobilné aplikácie pre Android a
novú službu VIAMO, slúžiacu na
výhody
vašej
aplikácie
oproti
mobil
iOS. Máte v pláne predstaviť aplikácie
posielanie peňazí
bankingu,
alebo
aj pre iné mobilné platformy?
prostredníctvom
VIAMO umožňuje poslať peniaze internet bankingu?
Vývoj na trhu pozorne sledujeme. Musíme
mobilu. Mohli

komukoľvek na jeho telefónne
by ste v krátkosti
dve - na to, aby ste
charakterizovať,
číslo
niekomu poslali
uviesť jej hlavné
peniaze nepotrebujete
vedieť jeho číslo účtu, príjemcu stačí vybrať
výhody a prínos pre zákazníka?
Hlavné výhody sú

Služba umožňuje poslať peniaze komukoľvek
na jeho telefónne číslo. Na pozadí sú to však

z telefónneho zoznamu. Posielanie peňazí sa
tým výrazne zjednodušuje. Druhá výhoda je,

však zvažovať naše kapacitné možnosti sa
nám zdá, že dnes je lepšie investovať do
ďalšieho rozvoja služby a integrácie ďalších
bánk ako do ďalšej platformy.

Môže službu Viamo využívať aj
používateľ s mobilom bez otvoreného
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operačného systému?

Mobito. V čom je vaša služba iná, prí-

Môže byť zargistrovaný ako príjemca, čo
padne aké má oproti Mobitu výhody?
mu umožní veľmi komfortne príjmať peniZákladný rozdiel je v tom, že kým Mobito sa
aze. Hodiť sa to môže každému, napríklad
sústredilo na platby u obchodníkov, my sme
predajcom na weboch ako www.bazos.sk
sa do spustenia služby sústredili výlučne
, deťom, ktorým budú rodičia cez VIAMO
na Peer-to-Peer platby, ktoré máme podľa
posielať vreckové, alebo potenciále napríklad
mňa lepšie vyriešené. Obrovská komplikácia
taxikárom. Ich klienti by určite ocenili, ak by
štartovania s platbami u obchodníkov je, že
sa s nimi nemuseli
kým nemáte masu
riešiť výdavky a rovno
VÚB a Tatra banka nám spolu používateľov, nie ste
by im poslali sumu, akú
zaujímavý partner pre
pokrývajú približne 50% sloven- žiadneho obchodníka.
im chcú poslať :)
A naopak, ak nemáte
ských smartphonistov
Aké máte ďalšie
dostatok obchodníkov,
neoslovíte žiadneho
plány so službou
klienta.
Navyše,
Mobito
bolo vlastnené
VIAMO a so súvisiacimi mobilnými
bankami a mobilnými operátormi, VIAMO
aplikáciami? Plánujete pridať nejaké
je súkromná firma. Dáva nám to väčšiu
ďalšie funkcie?
nezávislosť a flexibilitu v rozhodovaní, vďaka
Určite áno. Uvedením služby v žiadnom
čomu vieme rýchlejšie reagovať na situáciu
prípade naša práca nekončí, počítame s
na trhu.
dlhodobým rozvojom VIAMA. Je výborné, že
od uvedenia služby na trh môžeme zbierať
Spoločnosť Google nedávno ohlásila
feedback od používateľov, veríme, že nám
možnosť zasielať peniaze ako prílohu
to pomôže v určovaní priorít. Radi by sme
mailu a mieni túto funkciu postupne
zjednodušili platby faktúr, priniesli elektronsprístupňovať používateľom v rôznych
ické transakcie na miesta, kde sa neuchy-

krajinách. Bude to
pre vás istá forma
konkurencie, alebo
považujete obe služby
za rozdielne zamerané?

tili platobné karty (trhy, malé kaviarne,
taxikári...) alebo zjednodušili checkout proces
v slovenských eshopoch.

Sme presvedčení, že
posielať zo svojho bankového účtu je najpraktickejšia
forma posielania peňazí. Pre
to je potrebná integrácia a
úzka spolupráca s lokálnymi
bankami. Neočakávame, že
pre Google bude niekedy
Slovenský trh alebo P2P
platby prioritou. Naopak, pre nás je to
najvyšia priorita a preto veríme, že od nás
dostanú používateľia lepšiu službu, ktorú si
budú môcť obľúbiť.

Výrazným obmedzením služby je fakt,
Máte už k dispozícii nejaké konkže ju zatiaľ môžu aktívne využívať len
rétne štatistické údaje, koľko zákaklienti dvoch bánk, VUB a Tatrabanky,
zníkov VIAMO využíva, ako intenzívne
ostatní môžu peniaze len prijímať.
používajú mobilné aplikácie, prípadne
Rokujete aj s ďalšími bankami, príaké sumy touto formou najčastejšie
padne už viete o
zasielajú?
nejakých konkrétVeríme,
že
do
do
konca
roka
by
VIAMO bolo oficiálne
nych, ktoré službu
v sobotu
VIAMO mohli poskytovať ďalsie spustené
spustia v v blízkej
a od soboty večer
budúcnosti?
banky
si držíme prvé dve
VÚB a Tatra banka
nám spolu pokrývajú
približne 50% slovenských smartphonistov. S
ďalšími bankami určite rokujeme a keďže sa
od uvedenia služby stretávame s pozitívnym
feedbackom a rýchlou adopciou, veríme, že
do do konca roka by VIAMO mohli poskytovať
ďalsie banky.

V Čechách funguje podobná služba
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miesta v slovenskom
App store :) V Google
Play Store sú na prvom mieste obe aplikácie
v kategórii Financie. Bližšie čísla o používaní
zverejníme v najbližších dňoch spolu s
bankami.

Pri posielaní peňazí elektronickou
formou je veľmi dôležitým faktorom

bezpečnosť. Akými spôsobmi máte
vašu službu a mobilné aplikácie
zabezpečené proti zneužitiu?

Každá transakcia je autorizovaná 4 miestnym
PIN kódom. Ak by vám niekto ukradol telefón,
3 krát skúsi zadať PIN kód a aplikácia sa
deaktivuje. Aplikáciu si tiež môžete na diaľku
deaktivovať cez web. Celé riešenie prešlo
veľmi prísnymi auditmi oboch bánk a banky
bezpečnosť rozhodne neberú na ľahkú váhu :)

Chystáte sa okrem VIAMA uviesť aj
nejakú inú zaujímavú službu?

Chystáme sa rozvíjať VIAMO a pridávať doňho
ďalšie služby. V našej firme sa chceme vždy
plne sústrediť len na rozvoj VIAMA.

Aké sú prvé reakcie používateľov,
máte aj nejaký príklad z praxe?

Milo ma prekvapilo, keď som uvidel inzerát
na bazos.sk, samozrejme som si isiel hned
kupit cokolvek bolo na predaj cez VIAMO
(smiech). S predávajúci som mal velmi prijemnu a vtipnu konverzaciu, mam pocit, ze
keby niekto chcel v reklame popisat VIAMO,
lepsie ako tomuto predávajúcemu by sa to
nepodarilo :))

Do telefonu som si ho ulozil ako “Bumper”
kedze to som kupoval

SMS komunikácia
Adam Marek:
platbu mozme vybavit cez viamo?
Bumper:
Ok dnes pošlem. Myslím že možmne aj VIAMO.
Včera som si ho aktivoval len, tak aspoň uvidím
či to funguje
Adam Marek:
ok zaplatene
Bumper:
Priaté
Adam Marek:
mate ucet v tb alebo vub?
Bumper:
Áno áno vo vúb. Som to včera nastavoval
všetko. Ale keď som dobre pochopil, tak na
priatie peňazí možem mať akukolvek banku ale
ked chcem posielať tak VUB ale TB.
Adam Marek:
ano ja som to zaplatil z tb notifikaciu mate hned
ale tym ze posielam do druhej banky, peniaze
na ucte by ste mali mat myslim zajtra
Bumper:
Hej hej. Už to študujem. To je v pohode.
Dolezite je že viem že ste to už poslali a vy
nemusíte čakať do zajtra kým mi to pripíše na
účet. Dobrá vec je to VIAMO.

O pár rokov by VIAMO mohľo mať stovky tisíc
aktívnych používateľov. Zatiaľ sme z aktivity
používateľov veľmi príjemne prekvapený.

Zachytili ste zvýšený záujem o túto
služby aj z iných bánk? Kedy pribudne
ďaľšia banka, s ktorými bankami
rokujete?
Áno, určite je záujem väčší. Predpokladáme,
že do konca roka pribudnú ďalšie banky.

Ako dlho trvá proces implementácie
služby VIAMO v banke?

Aký biznis model skrýva táto služba?
Aktuálne je všetko zadarmo. Aké benefity prináša pre banky a čo z toho má
VIAMO?

na poplatkoch od bánk za prevádzkovanie
služby a za každého aktívneho používateľa, v
budúcnosti takisto na biznis platbách.

Implementácia samotná je len časť spustenia.
Veľa času zaberú obchodné rokovania, právne
otázky a zmluvy, bezpečnosť... Závisí to od
priorít a technickej pripravenosti banky. Celý
proces by mohol trvať 3 - 6 mesiacov. Ale
vzhľadom na to, že sa nám už podarilo službu
úspešne spustiť v dvoch bankách, očakávame,
že vyjednávania s ďalšími sa zjednodušia.

Aplikácia VIAMO je zadarmo, je
to služba banky pre klienta.

Koľko stojí aplikácia VIAMO?

Do budúcna teda uvažujete spustiť
túto službu aj pre biznis segment?
Áno, určite to máme v pláne. ...

Ktoré konkrétne obchody alebo
predajcov máte v úmysle ako prvých
osloviť? Vidíte tam najväčší potenciál
pre službu VIAMO.

Eshopy, zjednodušenie check-out procesu.
Ďalšia kategória sú služby - platenie taxikárovi, dobitie kreditu, atd... Miesta, kde sa elektronické platby doteraz nepresadili. Portály
ako Sashe.sk. Internet banking je podľa mňa
príliš zložitý na takýto tip transakcií.

Pre banky je momentálne vnímané VIAMO
ako služba pre klienta, v určitom smere aj
konkurenčná výhoda. A príprava na spustenie
biznis platieb, ktoré prinesú nové tržby.
Pre nás ako firmu je biznis model postavený

Momentálne sa plne sústredíme
na slovenský trh.

Aplikácia VIAMO je zadarmo, je to služba
banky pre klienta.

Aké sú vaše plány s expanziou do
zahraničia? Česká republika, západná
Európa, či americký trh?

Určite na to myslíme, no momentálne sa plne
sústredíme na slovenský trh. Keď sa nám tu
podarí vybudovať dobre fungujúci ekosystém, začneme sa zaoberať príležitosťami v
zahraničí. Predtým ako na Slovensku získame
silnú referenciu sa nám to však nezdá byť
efektívne - vo svete je množstvo firiem,
ktoré riešia mobilné platby, ale je veľmi
málo takých, ktoré majú reálne fungujúce
používateľmi oblúbené riešenia.
Ďakujeme za rozhovor a prajeme do ďalšej
práce veľa úspechov.
MICHAL CHABADA

Aký je vás odhad pre rast a adaptáciu
služby VIAMO na Slovensku?
BRANISLAV CABAN
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Rozhovor

Rozhovor: Tatra banka a VÚB o VIAMO

Juraj Bojkovský				Radovan Ako
Riaditeľ odboru elektronických		
distribučných kanálov				

Vaša banka v spolupráci so spoločnosťou
VIAMO medzi prvými na Slovenku uviedla
na trh novú službu, umožňujúcu zasielanie
peňazí prostredníctvom mobilu. Čo vás k
tomuto kroku viedlo a aké sú podľa vás jej
hlavné výhody pre zákazníkov?
Tatra banka je dlhodobo
lídrom v uvádzaní inovácií
do bankových služieb na
Slovensku. Vďaka tomu
máme klientov, ktorí
radi využívajú novinky a
očakávajú, že to budeme
práve my, kto ich prinesieme. Sme radi, že sa nám
tieto očakávania podarilo

opäť naplniť.
Hlavné výhody služby VIAMO sú jej
jednoduchosť a rýchlosť pri vysokej miere
bezpečnosti. Klientovi stačí na zaslanie
sumy len poznať telefónne číslo príjemcu.
Potvrdzovanie platby je prostredníctvom
štvormiestneho PINu. Vďaka jednoduchosti
ovládania smartfónov je
tak možné spraviť rýchlu
úhradu aj počas kráčania
po ulici bez problémov.
Podobne ako keď píšete
sms.
Štandardný spôsob
posielania peňazí je
relatívne komplikovaný – musíte vedieť číslo bežného účtu
prijímateľa, prihlásiť sa do internet bankingu,
prejsť všetkými krokmi a následné platbu
autorizovať bezpečnostným prvkom. Dá sa
to, ale asi to nebudete realizovať v momente,
keď sa potrebujete s niekým rýchlo vyrovnať.
S aplikáciou VIAMO to urobíte okamžite za-
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Business Innovation Manager
VÚB banky

slaním peňazí na mobilné číslo a potvrdením
štvorciferným PINom. Jednoduché. A to bol
cieľ.

Aké sú vaše prvé skúsenosti s poskytovaním tejto novej služby a reakcie zákazníkov na ňu?

Klienti službu vítajú, jej aktiváciu vnímajú ako
jednoduchú a rýchlu. Rovnako používanie ako
veľmi praktické. Mnohí si službu aktivujú zo
zvedavosti, no ich priatelia sa o nej dozvedia
hneď ako ju aj prvý krát použijú na vrátenie
peňazí za obed a podobne. Jej šírenie je veľmi
spontánne.
Reakcie sú nad očakávania. Zdá sa, že sa nám
podarilo dať na trh niečo naozaj užitočné.

Vedeli by ste uviesť, koľko zákazníkov už
službu VIAMO využíva a aká aké sumy
zvyčajne posielajú?

Počet našich klientov, ktorí sa do služby registrovali - vytvorili si profil na aktívne prijímanie
alebo posielanie peňazí - rátame už za prvé
dni na tisíce.
Napriek tomu, že služba funguje ešte len 5
dní, si ju zriadilo už takmer 10 000 klientov.
Najčastejšie posielajú menšie sumy do 10 eur.

Plánujete službu nejako vylepšiť, prípadne
pridať nové funkcie do mobilnej aplikácie?
Služba je funkčná práve vďaka jej jednoduchosti. Platenie drobných platieb je to, na čo
je určená. Vnímame však aj reakcie klientov,
vďaka ktorým získavame veľmi cennú spätnú
väzbu a tie, ktoré súvisia s použiteľnosťou
(user experience, user friendliness a pod.)
určite budeme postupne zapracovávať.
Rovnako podnety tykajúce sa rozšírenia
aplikácie pre iné operačné systémy nám do

istej miery indikujú, ktorý operačný systém
je trhom žiadaný a pre ktorý do budúcna
rozšírime aplikáciu Tatra banka VIAMO.
Aplikácia Tatra banka VIAMO ma ambíciu
zostať jednoduchou, ale do budúcna plánujeme ešte pridať niektoré menšie “vychytávky” pre jej používateľov.
Služba bude ďalej vylepšovaná, uvažujeme
napríklad o možnosti zobrazovať zostatok
účtu. Keďže do VIAMO aplikácie sa neprihlasujete, musíme však ešte vymyslieť ako
zabezpečiť, aby sa zostatok nezobrazil po
otvorení aplikácie automaticky. V pláne
máme aj ďalšie vylepšenia, ale v tejto chvíli je
predčasné o nich hovoriť.

Služba VIAMO je určená pre fyzické
osoby. Uvažujete nad jej rozšírením aj pre
právnické subjekty?

Áno, určite zvažujeme aj rozšírenie pre
právnické subjekty v rovine P2B. Momentálne
je ešte predčasné konkretizovať obdobie kedy
k tomu dôjde.
Službu VIAMO si vo VÚB banke môžete v
súčasnosti aktivovať len k účtu fyzickej osoby,
ak na ňom nemáte viacero disponentov.
Od októbra 2013 ju však už bude možné
aktivovať k akémukoľvek účtu, ku ktorému
klient disponuje oprávnením zadávať platby.

Limity pre platby prostredníctvom služby
VIAMO si určujú samotné banky. Na
základe akých kritérií ste stanovili limit na
jednu transakciu vo výške 50 eur a denný
limit 150 eur (TB) 200 eur (VÚB)?

Uvažujete do budúcnosti nad ich zmenou?
Výšku limitu sme stanovili na základe
transakčného správania našich klientov. Je to
tiež hranica, ktorá klienta pri malých platbách

Rebríčky Android zariadení
u operátorov
Prístroje s operačným systémom Android sú
jednoznačne najrozšírenejšími mobilnými zariadeniami na našom trhu a hojne sú zastúpené
aj v ponuke našich troch operátorov. Okrem
smartfónov a tabletov tradičných výrobcov v nej
stále častejšie nájdeme aj zaujímavé kúsky od
spoločností, ktoré sa v tvrdej konkurencii ešte
len snažia presadiť.

neobmedzuje a zároveň je bezpečná.
VIAMO je primárne určené na zasielanie
menších súm napríklad v situáciách, keď sa
chcete s priateľmi vyrovnať za obed alebo
poskladať na darček pre kolegu. Z tohto
pohľadu považujeme nastavené limity za
dostatočné. V prípade, že klient bude chcieť
poslať väčšiu sumu, môže využiť Internet
banking alebo už onedlho aj nový Mobil
banking.

TB Viamo je už štvrtá, či piata Android
aplikácia vašej banky, nie je tých appiek už
veľa, resp. koľko ešte plánujete vydať? :-)
Každá aplikácia má svoj účel použitia a vďaka
tomu, že ich je viacero, môžu lepšie tento
účel napĺňať.
Aplikácia Tatra banka - teda Internet banking
v mobile je základnou bankovou aplikáciou a
poskytuje širokú paletu štandardných internet bankingových služieb. (založené na učte)
Jej mladšou sestrou je Čítačka, ktorá slúži
na autorizáciu a autentifikáciu pri používaní
Internet bankingu. Svojím zameraním nám
umožnila vytvoriť ju pre takmer všetky typy
telefónov, môžu ju teda používať aj klienti,
ktorí nemajú smartfón.
Aplikácia Mobilné platby umožňuje realizovať
bezkontaktné platby s použitím vybraných
typov telefónov, čo znamená, že musí byť
funkčná na NFC báze - pri platbách do 20 €
bez zadávania PINu, len priložením telefónu.
(založené na karte)
Pri aplikácii VIAMO predpokladáme práve
vďaka jej jednoduchosti široké využitie, na
prijímanie platieb ju napríklad môžu využiť aj
študenti do 15 rokov, pričom to bude ich prvá
banková aplikácia. (založené na účte)
V

konečnom dôsledku sme tak vytvorili pestrú
paletu nástrojov, ktoré dávajú klientovi
možnosť výberu presne podľa jeho potrieb a
možností. Do budúcna však nevylučujeme, že
aplikácie, ktoré spolu logicky súvisia sa budú
integrovať tam, kde to má zmysel.
Služba VIAMO bola vo VÚB od prvotnej
myšlienky vyvíjaná niekoľko rokov a jej poskytovanie dvoma veľkými bankami je naozaj
veľký krok smerom ku klientovi. Nie je však
prvou aplikáciou VÚB – tou bola služba ATM
Locator, prostredníctvom ktorej môžete nájsť
bankomaty VÚB a aj všetkých ostatných bánk
skupiny Intesa Sanpaolo.
VÚB tento mesiac spustí aj nový Internet
bankingu spolu s Mobil bankingom. V prípade
Mobil bankingu sme sa však rozhodli nejsť
cestou natívnej aplikácie, ale uprednostnili sme riešenie vo forme webovej verzie
optimalizovanej pre použitie v mobilných
zariadeniach bez ohľadu na operačný systém
či typ zariadenia. Umožní nám to službu
ponúknuť oveľa väčšiemu množstvu klientov
nezávisle na tom, aký mobil resp. smartfón
majú. Noví klienti si budú môcť službu zriadiť
od 8. júna, migrácia existujúcich klientov
bude s ohľadom na ich veľký počet prebiehať
postupne do októbra tohto roku.
Ďakujeme za rozhovor a prajeme do ďalšej
práce veľa úspechov.
MICHAL CHABADA

BRANISLAV CABAN

V tejto súvislosti nás v redakcii zaujímalo, aké sú
skutočné predaje mobilných zariadení u jednotlivých operátorov a ktoré smartfóny a tablety sú
najžiadanejšie. Takýto prehľad má však význam
hlavne vtedy, ak je dlhodobejší a dá sa porovnať
s ponukou v predchádzajúcich mesiacoch. Preto
sme sa rozhodli, že rebríčky najpredávanejších
Android telefónov a tabletov vám v Android
Magazíne budeme prinášať pravidelne každý
mesiac. U každého operátora budeme osobitne
uvádzať rebríček desiatich najpredávanejších
smartfónov a piatich tabletov, spolu ich teda
bude šesť. V rebríčkoch bude vždy vyznačený
posun jednotlivých smartfónov a tabletov
smerom hore či dole, aktuálne novinky a
nebude chýbať ani krátky komentár. Veríme, že
sa vám naša nová rubrika bude páčiť a pomôže
vám získať prehľad o tom, čo momentálne „fičí“
u slovenských operátorov.

Z

ačneme s operátorom Orange. Keďže sa
jedná o prvý diel našej budúcej pravidelnej
rubriky, aktuálne rebríčky zatiaľ nemáme s čím
porovnať, napriek tomu v nich nájdeme pár
zaujímavostí, ktoré stoja za zmienku.
V ponuke Orangeu sú jednoznačne
najžiadanejšími smartfónmi prístroje značky
Samsung, ktoré tvoria presnú polovicu
desaťmiestneho rebríčka. Najpredávanejším
modelom za mesiac máj 2013 bol Samsung Galaxy S III Mini, čo dokazuje záujem ľudí o modely
s menšou uhlopriečkou displeja. Aktuálnej vlajkovej lodi Galaxy S4 zatiaľ patrí siedme miesto
a bude zaujímavé sledovať, ako si bude počínať
budúci mesiac. Úspechom je aj tretie miesto
staručkého Galaxy Ace. K jeho umiestneniu však
zrejme prispela aj zaujímavá akciová ponuka, v
rámci ktorej ho operátor dopredal a následne k
30.5.2013 definitívne vyradil zo svojho portfólia.
1. Samsung Galaxy S III mini
2. HTC Desire X
3. Samsung Galaxy Ace
4. HTC Desire C
5. Samsung Galaxy S II Plus
6. Sony Xperia J
7. Samsung Galaxy S4
8. Sony Xperia E
9. Samsung Galaxy S III
10. LG Optimus L3 II
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Novinky

Hanbiť sa nemusí ani spoločnosť HTC, ktorej
patrí druhé miesto s vydareným modelom
Desire X a štvrté s cenovou prístupným Desire C.
Na pomyselné tretie miesto medzi výrobcami sa
dostalo Sony, ktoré má v rebríčku dve Xperie.
V rebríčku tabletov takisto dominuje Samsung,
ktorý má v päťmiestnom rebríčku až tri modely,
pričom na prvom mieste je známy Galaxy Tab
2 10.1 so 16 GB pamäťou. Okrem Samsungu
sa do rebríčka dostali ešte spoločnosť Huawei
a Prestigio so svojím
7, resp. 8 palcovým
modelom. Celkovo sa
v rebríčku nachádzajú
dva desaťpalcové, dva
sedempalcové a jeden
8 palcový model.
1. Samsung Galaxy Tab 2 10.1 16GB
2. Samsung Galaxy Tab 2 7.0
3. Huawei MediaPad 7 Lite
4. Samsung Galaxy Note 10.1
5. Prestigio MultiPad 2 Ultra Duo 8.0 3G

ANDROID NOVINKY
Acer predstavil kompaktný
tablet Iconia A1, zaujme priaznivou cenou

Alcatel One Touch Star:
Štýlový smartfón s priemernou výbavou

V poslednej dobe získavajú čoraz väčšiu
popularitu malé tablety s uhlopriečkou displeja okolo 7 až 8 palcov a nové modely tejto
veľkosti pribúdajú ako na bežiacom páse.
Bokom nechce zostať ani spoločnosť Acer,
ktorá aktuálne predstavila svoj nový model
Iconia A1.

Spoločnosť Alcatel One Touch uviedla na
slovenský a český trh ďalšiu novinku, ktorá
bola predstavená na tohtoročnom MWC v
Barcelone. Smartfón s názvom One Touch
Star zaujme aj svojim dizajnom. Zadný kryt je
vyrobený z plastu, no jeho povrchová úprava
pripomína brúsený kov. Telefón bude dostupný v troch farebných variantoch:
striebornej,
šedej a ružovej.
V ružovej farbe
je displej spredu
orámovaný
bielym okrajom, zatiaľ čo
u telefónov so
strieborným,
resp. šedým krytom má displej
konzervatívnejší
čierny rámček.

V

Telekome je záujem o modely jednotlivých
výrobcov vyváženejší. Zhodne po tri telefóny tu má Samsung a LG a po dva HTC a Sony.
Posledná menovaná spoločnosť získala prvé
miesto vďaka kompaktnému smartfónu nižšej
triedy Xperia Tipo, obľúbenému Galaxy S III Mini
sa tentoraz ušlo druhé miesto. HTC Desire X
potvrdzuje svoju obľúbenosť u zákazníkov tretím
miestom, no a na štvrtom sa nachádza aktuálna
vlajková loď Samsungu, Galaxy S4. Bude zaujímavé sledovať, ako si v nasledujúcich mesiacoch
bude tento topmodel počínať v konkurencii HTC
One.
Keď zhodnotíme rebríček Telekomu komplexne,
drvivá väčšina modelov je z nižších tried, avšak
rovnako ako u Orangeu nájdeme na popredných
miestach „nerozlučnú dvojicu“ Galaxy S III Mini
a HTC Desire X. Potvrdzuje to pevné miesto
oboch výrobcov na slovenskom trhu, ako aj
nepopierateľnú kvalitu oboch týchto smartfónov
strednej triedy.
1. Sony Xperia Tipo
2. Samsung Galaxy SIII Mini
3. HTC Desire X
4. Samsung Galaxy S4
5. Samsung Galaxy Ace
6. HTC Desire C
7. Sony Xperia U
8. LG Optimus L9
9. LG Optmus L3 II
10. LG Optimus L5 II
V rebríčku tabletov aj v Telekome dominuje
Samsung, ktorý v ňom má tri modely, pričom
víťaz je rovnaký, ako v prípade Orangeu –
Galaxy Tab 2 10.1. Druhé miesto si uchmatla
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Výrobca ho charakterizuje ako „plne vybavený tablet, ovládateľný jednou rukou a
určený pre každého“. Z technických parametrov sa na prvom mieste patrí uviesť 7,9
palcový IPS displej s LED podsvietením,
pomerom strán 4:3 a rozlíšením 1024 x 768
bodov. O výkon sa postará štvorjadrový procesor MediaTek s taktom 1,2 GHz a doplnený
1 GB pamäte RAM. Fotografie sa budú dať
vyhotoviť s 5 MPix fotoaparátom a vnútorné
úložisko bude mať veľkosť 8 alebo 16 GB.
Chýbať nebude ani slot na pamäťovú kartu
do veľkosti 32 GB. To všetko bude obsiahnuté
v plastovom tele, hrubom 11,1 milimetra a
vážiacom 408 gramov.
Ako operačný systém poslúži Android 4.2 Jelly
Bean a okrem wi-fi verzie by nová Iconia A1
mala prísť aj s 3G konektivitou. Tablet by sa
na trh mal dostať v júni, cena bola stanovená
na 199 dolárov za 16 GB verziu a 169 dolárov
za 8 GB verziu (v prepočte približne 152 a 129
eur).

Podobne ako
aj iné modely
tohto výrobcu,
aj One Touch Star podporuje funkcie DualSIM smartfónu. Poháňaný je dvojjadrovým
procesorom s taktom 1,2 GHz, ktorému
sekunduje 512MB operačnej pamäte RAM
a disponuje aj 4 palcovým Super AMOLED
displejom s rozlíšením 480×800 bodov. Tento
je chránený odolným sklom Gorilla Glass s
oleofóbnou vrstvou, ktorá znižuje náchylnosť
displeja na zachytávanie odtlačkov prstov. Vo
výbave nájdeme aj 4GB vnútornej pamäte,
microSD slot, batériu s kapacitou 1500 mAh,
či 5 MPix fotoaparát s LED bleskom schopný
natáčať 720p video, a menej kvalitnú prednú
VGA kameru.
Operačným systémom je Android 4.1 Jelly
Bean a v technickej špecifikácii nechýba ani
podpora WiFi, Bluetooth 4.0, GPS a 3G sietí
HSPA s prenosovými rýchlosťami 7,2Mbps pre
download a 5,76Mbps pre upload. Rozmery
zariadenia činia 117,9 x 60,8 x 9,7 mm, jeho
hmotnosť je 119,5g. Model ONE TOUCH STAR
6010D je už v predaji za odporúčanú maloobchodnú cenu 239,99 € resp. za 5 990 Kč.

Archos 80 Xenon - Lacný 8″
tablet s 3G modulom

spoločnosť ZTE so svojím Light Tabom 2 a na
treťom nájdeme
overený Nexus 7 od
Google. V rebríčku
sa tak nachádzajú tri
sedempalcové a dva
desaťpalcové modely.

Archos 80 Xenon je ďalším z radu zariadení,
ktoré svojou veľkosťou a typom konštrukcie
chcú konkurovať iPadu mini od Apple. Nový
model tabletu chce zaujať predovšetkým
cenou, čomu odpovedá aj jeho výbava. Podľa
zakúpeného modelu môže byť poháňaný buď
štvorjadrovým alebo dvojjadrovým procesorom s taktom 1,2GHz a operačným systémom
Android 4.1 Jelly Bean. Tablet používa 8
palcový TFT displej s pomerom strán 4:3 a s
rozlíšením 1024 x 768 pixelov. Vsadený je do
tela s rozmermi 154,7 x 212,7 x 9,9 mm.

1. Samsung Galaxy Tab 2 10.1
2. ZTE Light Tab 2
3. Google Nexus 7
4. Samsung Galaxy Tab 2 7.0
5. Samsung Galaxy Tab 10.1

Žiadne ďalšie zmeny neprebehli. Pre tých,
ktorí nie sú oboznámení so špecifikáciou
zariadenia, Fonepad stále ponúka 7-palcový
IPS displej s rozlíšením 1280 x 800 pixelov, 1
GB pamäte RAM, microSD slot alebo zadný 3
MP fotoaparát (len v niektorých krajinách).
Nový model je však dostupný len pre Taiwan
a zatiaľ sa nevie, či sa dostane aj na európsky
trh.

Earl - tablet, ktorý vám
pomôže prežiť
Interná pamäť má kapacitu len 4GB,
no môžete ju rozšíriť prostredníctvom
pamäťových kariet microSD. Veľkosť pamäte
RAM sa zastavila pri hodnote 512MB pri
modeli s dvojjadrovým čipom. Tablet so
štvorjadrovým procesorom disponuje
pamäťou RAM s veľkosťou 1GB. Vo výbave
nechýba ani zadný 2Mpix fotoaparát, predná
VGA kamera a podpora GPS, WiFi a Bluetooth
3.0. Najviac však asi poteší prítomnosť 3G
modulu, ktorý umožní prenos dát v mobilnej
sieti operátora.

Android tablety nie sú väčšinou práve
najodolnejšími zariadeniami. Pri páde majú
tendenciu sa poškodiť prípadne úplne rozbiť.
Ich konštrukcia nie je stavaná pre extrémne
prípady teplôt, a odolnosť voči vode a prachu
je záležitosťou naozaj len niekoľkých modelov. S unikátnym riešením v tejto oblasti,
prišla spoločnosť Sqigle INC, ktorá predstavila
funkciami nabitý tablet Earl.

osledný operátor nám poskytol rebríček
len piatich najpredávanejších smartfónov a
štyroch tabletov. Aj v tomto rebríčku však dominuje Samsung, ktorý ako jediný v ňom má dva
modely, pričom na prvom mieste je Samsung
Galaxy S III Mini, čím si vybojoval pomyselné
celkové prvenstvo za mesiac máj u všetkých
operátorov (dva prvé a jedno druhé miesto).
Na druhom mieste u O2 nájdeme kompaktný
smartfón nižšej triedy s dobrým pomerom
cena/výkon Sony Xperia E a na treťom čínsky
Huawei Ascend Y200. Štvrté miesto patrí opäť
Samsungu s modelom nižšej triedy Galaxy
Fame a na piate sa dostal obľúbený ZTE Blade
III. Je teda vidieť, že v O2 idú na odbyt hlavne
kompaktnejšie a lacnejšie telefóny.
1. Samsung Galaxy SIII Mini 		
2. Sony Xperia E			
3. Huawei Ascend Y200		
4. Samsung Galaxy Fame		
5 . ZTE Corporation Blade III

Pri tabletoch vidíme na prvom mieste opäť
model od Samsungu, ale tentokrát ide o vydarený model Note 10.1 s dotykovým perom S
Pen. Hneď dva modely má v rebríčku Prestigio
a tento výrobca určite
nepovedal posledné
slovo. Štvrté miesto
patrí spoľahlivému
Google Nexus 7 ktorý
vyrába Asus.

Archos 80 Xenon sa má predávať aj v Európe.
Podľa zakúpeného modelu sa môže jeho
cena v prípade použitia dvojjadrového alebo
štvorjadrového procesora pohybovať na
úrovni 160, či 220€.

ASUS Fonepad s rýchlejším
procesorom a 32 GB pamäťou
ASUS Fonepad bol predstavený na veľtrhu
MWC 2013 a len prednedávnom sa objavil na
trhu. Taiwanský výrobca si však myslí, že spotrebitelia by ocenili aj rýchlejší model tabletu,
nakoľko dnes bola predstavená nová verzia
Fonepadu s aktualizovanými parametrami. Po
dizajnovej stránke sa jedná o úplne identické
zariadenie, no nový model ponúka rýchlejší
procesor Intel Atom Z2460 taktovaný na
frekvenciu 1,6 GHz (predchádzajúci model bol
vybavený čipom Intel Atom Z2420). Zmeny sa
dočkala aj veľkosť vnútorného úložiska, ktoré
teraz disponuje kapacitou 32 GB (pôvodne
16 GB).

P

Earl je tablet určený pre všetkých dobrodruhov a nadšencov turistiky, ktorí zvyknú
vyraziť do hôr a vrátiť sa až o niekoľko dní.
Vďaka vstavanému solárnemu panelu a
batérii s kapacitou 3000 mAh, dokáže tablet
operovať po dobu viac ako 20 hodín. Navyše,
vysokoúčinné solárne panely ho dokážu na
priamom slnku dobiť už do piatich hodín.
Nízkej spotrebe a dlhej výdrži, vďačí tablet
aj použitiu 6 palcového flexibilného e-ink
displeja s podsvietením a rozlíšením 1024 x
768 pixelov. Tento navyše ponúka výbornú

1. Samsung Galaxy Note 10.1
2. Prestigio PMP7100D3G
3. Prestigio PMP3370
4. Asus Google Nexus 7

MICHAL CHABADA
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čitateľnosť na priamom slnku, v noci slúži
ako zdroj núdzového osvetlenia. Ovládanie
je vďaka infračervenému snímaniu dotykov
možné aj pri použití rukavíc.
Súčasťou tabletu je aj upravená verzia
Androidu 4.1 Jelly Bean, ktorý disponuje bohatými softvérovými doplnkami. S tabletom
je možné sledovať presnú polohu pomocou
GPS či GLONASS, a k dispozícii sú aj turistické
mapy z everytrail.com. Vďaka vstavaným
senzorom teploty, vlhkosti a atmosférického
tlaku, vás Earl včas upozorní na blížiacu sa
zmenu počasia. Merať môžete dokonca aj
rýchlosť vetru a nechýba ani kompas. Konektivitu tabletu zabezpečuje WiFi, Bluetooth,
NFC a využiť môžete aj FRS, GMRS a MURS
vysielač s dosahom až 30 km. Dá sa použiť
ako vysielačka pre posielanie zabezpečených
správ, informácií o počasí, nahlasovanie
požiarov, volanie o pomoc alebo pri koordinovaní vášho tímu.
Tablet má v sebe zabudovaný prijímač rádia
v pásmach AM/FM/SW/LW, ktoré môžete
počúvať cez vstavaný reproduktor s výkonom
1W. Konštrukcia tabletu má rozmery 183mm
x 121mm x 15mm, hmotnosť 303 gramov a
je charakterizovaná certifikátom odolnosti
IP67. To znamená, že tablet môžete po dobu
30 minút ponoriť do vody s hĺbkou 1 meter.
Poháňaný je Cortex A9 procesorom i.MX 6
DualLight 1GHz a 1GB RAM. Vnútorná pamäť
má kapacitu 16GB.
Tablet Earl je začínajúcim projektom, ktorý
pre masovú výrobu potrebuje získať financie vo výške 250,000 amerických dolárov.
Ak máte o tablet záujem, môžete projekt
podporiť a predobjednať si ho za sumu 249$,
čo je po prepočte približne 195€.

HTC Desire 600 - štvorjadrový
procesor, BoomSound či podpora Dual SIM
HTC predstavilo nový Android smartfón Desire 600, ktorý je označovaný ako zariadenie
strednej triedy. Novinka poteší prítomnosťou
viacerých funkcií vlajkovej lode HTC One.
Disponuje stereoreproduktormi BoomSound
a operačným systémom Android 4.1.2 Jelly

Bean s nadstavbou Sense 5.0. Tej nechýba
live stream informácií BlinkFeed a galéria
s video prezentáciou udalostí. HTC však v
tlačovej správe nespomína ZOE, čo sú krátke
trojsekundové útržky videa, pri ktorých sa
vytvorí aj ďalších 20 fotografií.

HTC v tomto smartfóne nepoužilo svoj nový
ultrapixelový fotoaparát, namiesto neho
sa ho rozhodlo osadiť klasickým 8Mpix BSI
snímačom a optikou so svetelnosťou f/2.0.
Predná kamera má rozlíšenie 1,6 MPix. Desire
600 je poháňaný štvorjadrovým procesorom
Snapdragon 200, ktorému sekunduje 1GB
RAM. Tento nebude podávať tak vysoký
výkon ako v prípade HTC One so Snapdragonom 600, pre plynulý chod a reakcie OS
by mal však maximálne postačovať. Nový
Desire má vnútornú pamäť s kapacitou 8GB
rozšíriteľnú prostredníctvom micro SD a 1860
mAh batériu.
Vo výbave nájdete ešte 4,5 palcový qHD
(540 x 960 px) displej, podporu Dual SIM,
Bluetooth 4.0 s aptX, Wi-Fi b/g/n, NFC a
3G dátových prenosov vo frekvenčnom
pásme 900/2100MHz s rýchlosťou 7,2Mbps.
Samozrejmosťou je aj možnosť lokalizácie
pomocou GPS, ktoré môže byť v Európe a v
Rusku doplnené o systém GLONASS.
HTC Desire 600 sa začne predávať už budúci
mesiac a hoci má byť dostupný v celosvetovom merítku, najskôr sa objaví v Rusku,
Ukrajine a na Blízkom východe. Cena zatiaľ
ostáva neznáma.

HTC One mini (M4): Zmenšený
HTC One s výbavou strednej
triedy
HTC One je jedným z najlepšie vybavených
smartfónov na trhu. Ponúka výkonný
štvorjadrový procesor, kvalitný displej,
hlasné stereo reproduktory a tiež unibody
konštrukciu vyrobenú z hliníka. Práve dizajn
novej vlajkovej lode spoločnosti je jednou z
vecí, ktoré zaujmú asi najviac. Nie je preto
divu, že tento sa prenesie aj do nižších cenových kategórií zariadení taiwanského výrobcu,
ktorý pripravuje model smartfónu strednej
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triedy s kódovým označením M4.
HTC ide v stopách spoločnosti Samsung, ktorá
v minulom roku vytvorila zmenšenú verziu
úspešne predávanej vlajkovej lode, Samsung Galaxy S III mini. HTC M4 má rovnaké
dizajnové krivky ako HTC One, je však menší a
ponúkne menej výkonne parametre. Z akého
materiálu je vyrobená konštrukcia smartfónu zatiaľ s určitosťou nevieme povedať,
ale z produktovej fotografie sa dá usúdiť,
že pôjde o hliník. Nebolo by to po prvýkrát,
kedy by HTC v strednej triede svojich smartfónov používal takýto typ materiálu. Už
minuloročný HTC One S sa chválil práve telom
vyrobeným z kovu.
HTC M4 poteší
všetkých priaznivcov
kompaktnejších
smartfónov.
Ponúkne totižto
4,3 palcový displej
s HD rozlíšením.
Poháňať ho má
dvojjadrový procesor a operačná
pamäť RAM s
kapacitou 2GB.
Nebude chýbať ani
ultrapixelový fotoaparát a napevno vstavaná
batéria s kapacitou 1700 mAh. Vnútorná
pamäť má v tomto prípade veľkosť len 16 GB
a podobne ako pri HTC One, ani tu sa nebude
dať rozšíriť prostredníctvom pamäťových
kariet. Operačným systémom má byť Android
4.2.2 Jelly Bean s nadstavbou Sense.
Nový model strednej triedy od HTC by sa mal
na trhu objaviť ku koncu druhého kvartálu.
Jeho cena však zostáva zatiaľ neznáma.

LG oficiálne predstavil biely
Nexus 4
LG dnes prostredníctvom tlačovej správy
oficiálne predstavil biely Nexus 4. To čo
sme už dlhé týždne tušili sa tak stalo
skutočnosťou. Biela verzia najnovšieho Nexus
smartfónu sa má v Európe začať predávať
niekedy v nasledovných týždňoch.

Biely Nexus 4 je po technickej stránke rovnaký
ako jeho čierna verzia. Jedinou zmenou je
zadný kryt, ktorý je teraz biely. Predná strana
ostáva aj naďalej vo vyhotovení čiernej. Ak
sa rozhodnete biely Nexus 4 zakúpiť, bude na
vás čakať výbava v podobe 4,7 palcového HD
displeja, štvorjadrového procesora Snapdragon S4 Pro, 2GB RAM a tiež 8Mpix fotoaparátu. Samozrejmosťou je prítomnosť najnovšej
verzie Androidu 4.2.2 Jelly Bean.

LG Optimus GJ - odolná verzia
Optimus G
Spoločnosť Sony naštartovala tohtoročný
trend odolných Android smartfónov vydaním
vlajkovej lode Xperia Z. Spotrebitelia majú
skutočne záujem o podobné modely, čo si
všimli aj ostatní výrobcovia. Najväčší rival
Samsung pripravuje odolný Galaxy S4 Active
a podľa najnovších informácií sa do týchto
kruhov pridala aj spoločnosť LG, vydaním
odolného Optimus GJ. Novinka bola oznámená pre Taiwan a ponúka takmer identické
hardvérové parametre, no vodotesné a
prachuodolné prevedenie.

farbách – klasickej čiernej s čiernym hliníkovým zadným panelom alebo trendy bielej so
strieborným hliníkovým zadným panelom.
Príjemným doplnkom je štýlové kožené
puzdro v bielej alebo čiernej farbe. Maloobchodná odporúčaná cena tabletu je 169€.

o rozlíšení 1280 x 800 bodov, ktorý disponuje webkamerou a stereoreproduktormi.
Poháňaný je dvojjadrovým procesorom Rockchip 3066 taktovaným na 1,5GHz, ktorému
sekunduje 1GB operačnej pamäte RAM.
Vnútorné dátové úložisko má veľkosť 8GB a
je ho možné rozšíriť pomocou pamäťových
kariet Micro SDXC alebo SDHC.
Operačným systémom je Android 4.1 Jelly
Bean bez zbytočných používateľských nadstavieb. O konektivitu sa stará technológia
WiFi v štandardoch 802.11 b/g/n. Tablet má
kompaktné rozmery 194 х 121,9 х 9,9 mm a
nízku hmotnosť 300 g. V jeho tele je integrovaná aj batéria s kapacitou 4000 mAh a
nechýba dokonca ani mini HDMI výstup. Tablet sa začne v predávať v júni za odporúčanú
maloobchodnú cenu 120€ alebo tiež 2999
Kč. Dostupný bude v troch farbách: čiernej,
červenej a tmavomodrej.

Prestigio uviedol do predaja
dva nové 8 palcové tablety

Vďaka certifikácií IPX7, LG Optimus GJ
bezproblémovo vydrží ponorenie vo vode
do hĺbky 1m po dobu 30 minút. Odolnosť
smartfónu sa odrazila v miernom zväčšení
rozmerov zariadenia. Pôvodný Optimus G má
rozmery 131.9 x 68.9 x 8.5 mm, zatiaľ čo nový
model má 136.9 x 68.9 x 9.9 mm. Ak poznáte
Optimus G viete, že zadný kryt obsahuje odolné sklo Gorilla Glass 2 a nie je odstrániteľný.
LG sa v novinke Optimus GJ, ako môžete
vidieť z obrázkov, rozhodlo zameniť sklo za
plast, no tentokrát sa dá odstrániť.
O dostupnosti nového modelu na medzinárodnom trhu nepadli žiadne slová, no v
Taiwane sa objaví začiatkom júna, za maloobchodnú cenu začínajúcu na hranici 470 €.
Dostupný bude v dvoch farebných variantoch
a to červenej a čiernej.

PocketBook SurfPad 2: Lacný
tablet s IPS displejom
Spoločnosť PocketBook predstavila nový
cenovo dostupný tablet PocketBook SURFpad 2. Ide o 7 palcový tablet s IPS displejom

Prestigio uvádza na slovenský trh ďalšie modely tabletov s operačným systémom Android
4.1 Jelly Bean. MultiPad 2 ULTRA DUO 8.0 a
MultiPad 2 PRIME DUO 8 disponujú osempalcovou obrazovkou a poháňané sú dvojjadrovým procesorom.
MultiPad 2 ULTRA DUO 8.0 disponuje 8
palcovým IPS displejom s rozlíšením 1024
x 768 pixelov. Vybavený je 8GB vnútornou
pamäťou, ktorá je rozšíriteľná prostredníctvom slotu microSD. Pamäť RAM má kapacitu 1GB. V technickej špecifikácií tabletu
sa uvádza aj prítomnosť prednej a zadnej
kamery (0,3 Mpx/2,0 MPix), GPS, WiFi, FM
rádia a batérie s kapacitou 4100 mAh. MultiPad 2 ULTRA DUO 8.0 podporuje aj použitie
3G adaptéra. Na trhu je dostupný v dvoch

MultiPad 2 PRIME DUO 8.0 má rovnaký 8
palcový IPS displej ako Ultra DUO 8.0. Takmer
rovnaké sú aj ostatné špecifikácie. Oproti
predchádzajúcemu modelu má však 16GB
vnútornú pamäť, zadný 5 MPix fotoaparát
s automatickým zaostrovaním, mini HDMI
a USB 2.0 port, či batériu s kapacitou 4400
mAh. Cena tabletu je 159€.
Obidva tablety vybavil výrobca dvojjadrovým
procesorom ARM Cortex A9 s taktovaním
1,6 GHz. Pre zvýšenie pohodlia môžete
pomocou OTG pripojiť aj externé zariadenia
– myš, klávesnicu či USB kľúč. Oba tablety
sú vybavené senzorom pre ich automatické
„prebudenie“ pri vytiahnutí z puzdra.

Python S3 - taliansky tablet
s Androidom, Windowsom a
Ubuntu
Na trhu s tabletmi je ťažké si vybrať. Existujú
tablety s Windows 8, Androidom alebo iOS.
Momentálne sa neponúka žiadne cenovo
dostupné riešenie, ktoré by ale ponúklo
zariadenie s niekoľkými operačnými systémami. Zmeniť by to mohol tablet pomerne
neznámej talianskej spoločnosti Ekoore. Tá
predstavila mobilné zariadenie, ktoré možno
ako prvé na svete dokáže bootovať tri rôzne
operačné systémy – Android 4.2 Jelly Bean,
Windows 8 a Ubuntu 13.04.

Tablet nesie názov Python S3 a je vybavený
11,6 palcovým displejom s rozlíšením 1 366 x
768 pixelov. Poháňaný je dvojjadrovým procesorom Intel Celeron 847, ktorý je taktovaný
na frekvenciu 1,1 GHz. Vo výbave sa nachádza
aj 2GB RAM či 32GB SSD disk, ktorý je
možné rozšíriť až na 8GB RAM a 128GB SSD.
Python S3 disponuje aj širokými možnosťami
konektivity. Okrem HDMI výstupu tu nájdete
WiFi, ale aj klasický USB port, micro SD slot
a 3,5 mm audio jack. Po pripojení dokovacej
klávesnice získate navyše ďalšie USB porty a
ethernet port pre pripojenie do lokálnej siete.
Súčasťou doku je aj 3500 mAh batéria, ktorá
v spojení s 4800 mAh vstavanou batériou
udrží tablet v chode po dobu 12 hodín. Cena
tabletu Ekoore Phyton S3 sa na talianskom
trhu pohybuje na úrovni 599€.
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Samsung Galaxy Core
oficiálne predstavený
Samsungu Galaxy Core sme sa v samostatnom článku venovali ešte koncom apríla.
Vtedy sa objavili uniknuté snímky a technické
parametre tohto Dual-SIM smartfónu. Dnes
ho spoločnosť Samsung oficiálne predstavila.

Galaxy Core sa svojim vzhľadom podobá na
vlajkovú loď spoločnosti Galaxy S4. Svojimi parametrami jej však môže len sťažka
konkurovať. Vybavený je totižto len 4,3
palcovým TFT displejom s rozlíšením 480 x
800 bodov a procesorom s dvoma jadrami,
taktovanými na frekvenciu 1,2 GHz. Operačná
pamäť RAM má kapacitu 1GB a vnútorná 8GB
pamäť je rozšíriteľná prostredníctvom microSD. Ostatné parametre zahŕňajú 5 MPix fotoaparát s LED bleskom, prednú VGA kameru,
batériu s kapacitou 1800 mAh a operačný
systém Android 4.1 Jelly Bean.
Novinka sa bude predávať v dvoch variantoch, jedna s podporou dvoch SIM kariet a
druhá klasická verzia s jednou SIM. Samsung
zatiaľ nešpecifikoval presnú cenu, podľa
predchádzajúcich správ by sa však táto mala
pohybovať na úrovni 300€. Dostupnosť na
Slovensku zatiaľ nebola potvrdená.

Samsung Galaxy S4 Active:
Vodeodolný Galaxy S4
Portfólio zariadení spoločnosti Samsung, by
už čoskoro malo byť doplnené o nové zariad-

enie Galaxy S4 Active. Prvé zmienky o vodeodolnej verzii vlajkovej lode juhokórejského
výrobcu, sa objavili už koncom apríla. Dnes sa
objavili jej prvé fotografie a potvrdené boli aj
niektoré technické špecifikácie.
Samsung Galaxy S4 Active má disponovať
rovnakou výbavou ako Galaxy S4. Poháňaný je
teda štvorjadrovým procesorom Snapdragon
600 s taktom 1,9 GHz a grafikou Adreno 320.
Super AMOLED displej má veľkosť 5 palcov a
rozlíšenie Full HD. Informácie o fotoaparáte
zatiaľ nie sú dostupné no predpokladá sa, že
bude rovnaký ako v prípade klasickej verzie
es-štvorky, a teda s rozlíšením 13 Mpix.
Novinkou je samozrejme prepracovaný dizajn
konštrukcie ako aj jej vlastnosti. Smartfón
je totižto odolný voči vode a prachu a jeho
kryt je vyrobený z kovu, ktorý je pripevnený
štvoricou skrutiek. Kapacitné tlačidlá na prednej strane nahradili ich hardvérové ekvivalenty. Samsung Galaxy Active bol prednedávnom
údajne spozorovaný aj v Chorvátsku. Jeho
predstavenie by teda nemuselo byť ďaleko.

Samsung Galaxy S4 mini
oficiálne predstavený
Potom čo sme boli svedkami rôznych
uniknutých informácií a fotografií, Samsung
konečne oficiálne predstavil mini verziu svojej
vlajkovej lode. Nový Samsung Galaxy S4 mini
prebral väčšinu dizajnových prvkov od svojho
väčšieho súrodenca, čo však nie je žiadnym
prekvapením. Vybavený je 4,3 palcovým
Super AMOLED displejom s rozlíšením qHD,
poháňa ho dvojjadrový procesor Snapdragon
400 s taktom 1,7 GHz a 1,5GB operačnej
pamäte RAM.
Vnútorná pamäť dosiahla kapacitu 8GB, no
je ju možné rozšíriť o
veľkosť pamäťových kariet
micro SD. Fotoaparát má
rozlíšenie 8Mpix, doplnený
je o prednú 1,9 Mpix kameru. Operačným systémom
je samozrejme najnovšia
verzia Androidu 4.2.2 Jelly
Bean s nadstavbou TouchWiz, prítomná je aj 1900
mAh batéria. Konektivitu
zabezpečujú WiFi a/b/g/n, Bluetooth vo
verzii 4.0 a samozrejme technológia HSPA.
K dispozícii bude aj NFC, ktoré však bude
obsahovať len model s podporou LTE. Podľa
regiónu bude dostupná aj verzia s dvoma SIM
kartami. Novinka má rozmery 124,6 x 61,3 x
8,94 mm a hmotnosť len 107 gramov.
Podobne ako v Galaxy S4, aj mini verzia bude
obsahovať niektoré softvérové vylepšenia,
ako napríklad Ozvučená snímka, S Translator a S Health, ale tiež WatchON TV, pomo-
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cou ktorého môžete vďaka vstavanému IR
vysielaču ovládať domáce elektrospotrebiče.
Telefón bude k dispozícii v dvoch farebných
variantoch: bielej (White Frost) a čiernej
(Black Mist). Podľa trhu bude v ponuke verzia
4G LTE, 3G HSPA+ alebo 3G Dual Sim pre dve
SIM karty. Médiá a partneri sa budú môcť s
produktom zoznámiť na Samsung GALAXY &
Premiere 2013 Ativ, vo štvrtok 20. júna 2013
v Londýne. Na Slovensku by sa mal S4 mini
začať predávať začiatkom prázdnin.

Smartfóny Alcatel One Touch
POP v predaji
Spoločnosť Alcatel uviedla na slovenský a
český trh tri modely z radu POP, ktoré sú
určené začínajúcim používateľom smartfónov a ponúkajú priaznivý pomer ceny a
výkonu. Modely X ‘POP, M’ POP a S ‘POP sa
líšia veľkosťou displeja, čomu napovedá aj
ich označenie, ktoré čerpalo inšpiráciu zo
sveta konfekcie. Spomínané modely pracujú
pod operačným systémom Android a okrem
toho nechýba ani podpora pre dve SIM karty.
Model X ‘POP je už v predaji za cenu 199,99
€ s DPH. Odporúčaná cena modelov M ‘POP
je 139,99 €, zatiaľ čo S’ POP vás bude stáť
119,99 € s DPH.

Najväčší z predstavených smartfónov Alcatel
One Touch X ‘POP ponúka 4,5-palcový TFT
displej s rozlíšením 540 x 960 pixelov. O niečo
menší M’ POP ja vybavený 4,0-palcovým TFT
displejom s rozlíšením 480 x 800 pixelov,
zatiaľ čo najmenší S ‘POP disponuje malým
3,5-palcovým displejom s rozlíšením 320 x
480 pixelov. Ostatné hardvérové vybavenie
modelov je pomerne rovnaké, no X POP sa
odlišuje novším chipsetom Mediatek MT
6577, ktorý na rozdiel od MT 6575, ponúka
dve jadrá a podporu pre prehrávanie FullHD
videa.
BRANISLAV CABAN

Téma

Ako bude vyzerať supertelefón
budúcnosti?
Zmestí sa do hodiniek?

S

naha predpovedať budúcnosť mobilných
telefónov do veľkej miery pripomína
veštenie z kávy, alebo z krištáľovej gule. Toto
odvetvie sa vyvíja tak búrlivo a je natoľko
flexibilné v závislosti od najnovších technológií, že akýkoľvek nový pokrok v tejto
oblasti môže znamenať zásadný zlom vývoja
a mobilné zariadenia zmeniť na nepoznanie.
Napriek tomu sa pokúsime na základe
aktuálnych trendov načrtnúť možný smer
vývoja mobilných prístrojov a aspoň trochu
odhadnúť budúcnosť, ktorá nás čaká. Berte
prosím teda nasledujúce riadky ako jednu z
alternatív, ktorá môže byť budúcnosťou mobilých telefónov, ako ich poznáme dnes.

Trochu z nedávnej histórie
Máloktoré odvetvie zaznamenalo v uplynulých rokoch taký búrlivý rozvoj, ako
práve oblasť mobilných telefónov. Od prvých
neforemných ťažkých prístrojov s mizernou
výdržou cez mobily s maličkým monochromatickým displejom sme sa dostali až k
štýlovým kompaktným telefónom s farebnými
displejmi a mnohými funkciami, ktoré boli
predtým vyhradené len pre počítače. Zrejme
najvýraznejší skok však nastal v roku 2007.

Vtedy uzreli svetlo sveta dva produkty, ktoré
znamenali obrovský zlom v mobilnom biznise
a ovplyvňujú svet mobilov až do dnešných
dní.
Prvým z nich bol iPhone, dotykový telefón
od firmy Apple, ktorý sa napriek mnohým
pochybovačným, dokonca až výsmešným
názorom, stal obrovským hitom a prakticky
stanovil trend, akým sa mobilné telefóny
vyvíjajú dodnes. Druhým produktom bol
operačný systém Android od firmy Google,
ktorému stačilo pár rokov, aby si v segmente
mobilných operačných systémov vytvoril
absolútnu dominanciu.
Zjednodušene by sme mohli povedať, že
práve dva aspekty – dotykový displej a
otvorené operačné systémy znamenali
revolúciu, ktorá poslala nedotykové telefóny
s alfanumerickými klávesnicami na prepadlisko dejín. Nie každému sa to páči a mnohým
ľuďom dotykové telefóny dodnes nevyhovujú, ale trend je jasný – v ponuke stále viac
prevládajú dotykové modely a telefóny s
alfanumerickou klávesnicou sú už zastúpené
len lacnejšími modelmi s prevažne základnou
výbavou.

Súčasnosť a aktuálne trendy
do budúcnosti
Aká je teda situácia v súčasnosti a aké trendy
môžeme sledovať? Ako sme spomenuli,
mobilným zariadeniam vládne dotyk, telefóny sa stávajú stále väčšími a tablety stále
menšími. Zatiaľ čo u prvej skupiny sú vrcholom smartfóny s uhlopriečkou displeja okolo
5 palcov, u tabletov sa čoraz väčšej obľube
tešia modely so 7 až 8 palcami. Mohlo by to

znamenať, že raz vznikne akési univerzálne
zariadenie s uhlopriečkou okolo 6 palcov,
lenže taká hodnota sa už zdá byť predsa len
trochu prehnaná. Takéto rozmerné zariadenie
je už proste na bežné nosenie a používanie
príliš prerastené a väčšine ľudí asi vyhovovať
nebude. Nárast rozmerov súčasných smartfónov je len daňou za veľké displeje a
snahy o zmenšenie ich objemu sú neustále
badateľné aj v súčasnosti - napríklad honba
za čo najmenšou hrúbkou. Lenže obrazovky
„nepustia“, ohybný displej je bez ohybného
tela nanič a výrobcovia teda musia hľadať
nové cestičky, ktorými by unikli z nepríjemnej
limitácie veľkosťou displeja.

V poslednej dobe sa čoraz častejšie objavujú správy o zariadeniach, ktoré by mohli
ovplyvniť a zmeniť svet mobilov. Prvým sú
tzv. inteligentné hodinky, ktoré sa v rôznej
podobe objavujú na trhu minimálne od roku
1999, kedy Samsung predstavil svoj model
SPH-WP10. Odvtedy boli predstavené mnohé
ďalšie modely a hlavne v posledných rokoch
ich ponuka stúpa. Nájdeme medzi nimi
prístroje, ktoré dokážu pracovať samostatne,
alebo sa spárujú s telefónom a slúžia vlastne
ako nejaký príručný externý displej, informujúci o najdôležitejších udalostiach. Práve to je
jedna z ich najväčších výhod – displej, ktorý
je okamžite poruke (a na ruke:-), čím odpadá
potreba vyťahovať telefón z vrecka napríklad
pri prijatej smske. Napriek nespornému
potenciálu však stále ostávajú len okrajovou
záležitosťou a zatiaľ sa nenašiel výrobca,
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ktorý by ich spopularizoval.
To sa však môže veľmi rýchlo zmeniť. Správy
o vývoji inteligentných hodiniek sa objavujú
v súvislosti so spoločnosťami Apple, Google
a najnovšie sa spomína aj Microsoft. Posledná menovaná spoločnosť nie je v tejto
oblasti žiadnym nováčikom, už v roku 2002
predstavila projekt Smart Personal Object
Technology (SPOT), ktorého súčasťou boli aj
inteligentné hodinky. Microsoft však nedokázal ich potenciál využiť a v roku 2012 bol
nakoniec celý projekt ukončený. Nebolo by to
však prvý krát, kedy by sa podobný „vynález“
nepresadil na prvýkrát a potreboval ten
správny čas príchodu.
Druhým zariadením, ktoré zatiaľ existuje len
vo forme prototypov a skúšobných modelov,
sú inteligentné okuliare, teda kombinácia
okuliarov, miniatúrneho projektora a nevyhnutného obslužného hardvéru. Najznámejšie
sú momentálne Google Glass, ale objavujú sa
správy aj o ďalších spoločnostiach, ktoré by
podobné zariadenie mohli predstaviť v blízkej
dobe. Inteligentné okuliare do veľkej miery
riešia problém s obmedzenou veľkosťou
displeja na smartfónoch, keďže ako zobrazovaciu jednotku používajú miniatúrny projektor, ktorý premieta obraz cez inteligentný
polotransparentný hranol priamo na sietnicu
v oku. Vzniká tak ďalšia obrazová vrstva, ktorú
oko vníma na pozadí skutočného prostredia,
takže nijaký displej vlastne nie je potrebný.
Tento princíp je základom tzv. augumented
reality, teda rozšírenej reality, kedy je obraz
skutočného sveta doplnený rôznymi ďalšími
prvkami a informáciami.
Augumented reality nie je žiadna novinka a
v Google Play nájdeme dosť aplikácií, ktoré

tento princíp využívajú. Príkladom môže byť
Wikitude, jeden z najlepších prehliadačov
rozšírenej reality. Táto aplikácia zmení váš
smartfón doslova na vaše tretie oko. Stačí,
keď sa budete na svet okolo seba pozerať
cez displej vášho mobilu, akoby ste natáčali
video a na obrazovke sa vám budú objavovať
informácie o zaujímavých miestach v okolí,
reštauráciách, hoteloch, pamiatkach, atď.
V našich končinách toho cez Wikitude až
toľko neuvidíte, najčastejšie len informácie z
wikipedie, informujúce o blízkych obciach či
fotky z Panoramia, na pochopenie princípu
rozšírenej reality to však postačuje. Zásadným rozdielom v spojitosti s inteligentnými
okuliarmi by však bola skutočnosť, že zatiaľ
čo teraz je potrebné pozerať sa na svet
rozšírenej reality cez displej mobilu, v blízkej
budúcnosti sa by to bolo cez okuliare omnoho pohodlnejšie a praktickejšie.
Okrem Google sa v tejto oblasti snažia
angažovať aj ďalšie spoločnosti. Na konferencii AllThingsD D11 predstavila firma Atheer
stereoskopické okuliare s 3D kamerou pre sledovanie rúk, ktorými tak môžete manipulovať
predmetmi vo virtuálnej realite. Firma
deklarovala, že nechce vyvíjať samostatnú
platformu, ale mieni svoj koncept prepojiť so
zariadeniami s ARM čipmi, teda aj s telefónmi
a tabletmi Android. Projekt je zatiaľ iba na
začiatku vývoja, vyzerá však sľubne.
Práve rozšírenú realitu a miniprojektory
považujeme za jedny z kľúčových pilierov
supertelefónu budúcnosti, ktoré odstránia
obmedzenia, vyplývajúce zo súčasných displejov a s nimi súvisiacou veľkosťou zariadení.
Možnosti ich využitia sú pritom naozaj veľké.
Predstavte si aplikáciu vo forme virtuálneho
turistického sprievodcu po meste, ktorá
vám pri každej pamiatke v rozšírenej realite
ponúkne text, obrázky, video či priamo ukáže
na zaujímavé architektonické prvky. Prípadne
navigácia, ktorá sa bude zobrazovať priamo
do skutočného sveta, teda princíp, ktorý sa už
dnes snaží využívať napríklad navigácia Route
66.
O filmovom zážitku ani príliš netreba hovoriť,
je rozdiel pozrieť si film na päťpalcovom
displeji mobilu či desaťpalcovej obrazovke
tabletu, alebo cez inteligentné okuliare,

ktoré už vo svojej prvej generácii dokážu
vytvoriť obraz, zodpovedajúci pohľadu na 25
palcový monitor zo vzdialenosti 2,4 metra.
Teda nielen film, ale prakticky všetky činnosti
s mobilom, pri ktorých využívame displej
(a tých je drvivá väčšina) budú takto oveľa
pohodlnejšie.
Nesmieme zabúdať ani na oblasť hernej
zábavy. Aj vy si možno občas s nostalgiou
zaspomínate na hry na vojakov, partizánov
a indiánov medzi panelákmi a kriticky sa
pozeráte na dnešné deti, ktoré svoj voľný
čas trápia zavreté v izbe pri počítačoch,
ponorené v akčných hrách. Možno sa však
vďaka rozšírenej realite hry tej nasledujúcej
generácie nebudú odohrávať na monitoroch
počítačov, ale opäť vonku. S tým rozdielom, že ako rekvizity im už nebudú slúžiť
hračkárske pušky, ale mobily a okuliare s
rozšírenou realitou:-)

Aký teda bude smartfón
budúcnosti? Vládnuť budú
senzory, snímače a rozšírená
realita
Doteraz sme hovorili o histórii a aktuálnych
trendoch a dostupných technológiách,
pokúsme sa však teraz z nich vydedukovať,
ako by mohli vyzerať mobily v blízkej, či
trochu vzdialenejšej budúcnosti. Opakujeme,
že sa jedná len o našu víziu, opierajúcu sa
o súčasný vývoj a stav technológií, ktoré sú
dostupné, alebo vyvíjané.
Napriek súčasných trendom zväčšovania
smartfónov nebude smartfón budúcnosti
podľa nás veľký. Naopak, v závislosti od zdroja
energie by mohol byť časom až taký malý,
že by sa napríklad pohodlne zmestil aj do
náramkových hodiniek. Displej bude (opäť
ako popretie súčasných trendov) zrejme len
malý a slúžiť bude v prvom rade na vykonanie
nastavení a základné informácie. Všetko
dôležité sa bude zobrazovať projektorom vo
forme rozšírenej reality. Tento „supertelefón“
bude disponovať širokými možnosťami
konektivity a bude plne prepojený s vybavením modernej inteligentnej domácnosti.
Zrejme nebude jej hlavnou riadiacou jednotkou, pravdepodobne však bude slúžiť ako
„hlavný ovládač“ celej sústavy a informačný
panel, ktorý potrebné informácie sprostredkuje cez internet aj na diaľku.
Neodmysliteľnou súčasťou smartfónov
budú aj naďalej aplikácie, ktoré však
môžu mať oveľa širšie možnosti využitia.
Samozrejmosťou bude napríklad spolupráca
so všetkými zariadeniami v inteligentnej
domácnosti a pripomienkovač v mobile, ktorý
vás upozorní napríklad, že v chladničke sa
vám už pomaly míňa mlieko, práčka práve
doprala, prípadne že teplota vonku poklesla a
automaticky sa zaplo ústredné kúrenie.
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Smartfón nahradí aj kľúče od auta a bytu, čo
už dnes vôbec nepôsobí ako sci-fi a prvé koncepty sú už na svete. Patrí medzi ne napríklad
bezpečnostný systém Kevo od spoločnosti
Kwikset, pri ktorom sa smartfón spáruje so
zámkom cez bluetooth. Pri otváraní nie je
potrebné telefón ani vybrať z vrecka – stačí
sa rukou dotknúť zámku a ten automaticky
rozpozná váš smartfón a dvere odomkne.
Pomocou prehľadnej aplikácie sa dá dokonca
virtuálny „kľúč“ poslať na iný smartfón, ak
chcete na diaľku umožniť vstup do vášho oby-

dlia inému členovi rodiny, alebo známemu.
Zaujímavou oblasťou môže byť tzv. inteligentné oblečenie, ktoré by mohlo výrazne
rozšíriť možnosti využitia smartfónov. Hoci
tento pojem zatiaľ znie ako zo sci-fi filmu,
reálneho využitia by sme sa mohli dočkať už v
budúcom roku. Za projektom stojí spoločnosť
OMsignal, ktorá predstavila prototyp inteligentného oblečenia, obsahujúceho niekoľko
senzorov. Tie monitorujú telesné funkcie a
získané údaje dokáže odosielať do smartfónu.
Takéto inteligentné oblečenie momentálne
dokáže monitorovať srdcový tep, fyzickú
aktivitu a dýchanie.

zastúpiť rôzne elektronické opatrovateľky a
pridať ešte funkcie navyše.
No a zrejme najdôležitejšou oblasťou, kde
by sa inteligentné oblečenie mohlo využiť,
je starostlivosť o seniorov. Hlavne ten, kto sa
niekedy staral o staršieho člena rodiny, vie
dokonale pochopiť, akou obrovskou výhodou
môže byť možnosť kedykoľvek počas dňa na
diaľku skontrolovať jeho životné funkcie a v
prípade vážneho stavu byť okamžite zalarmovaný. Široké možnosti využitia sa črtajú
aj pri skupinovej starostlivosti o seniorov

v rôznych zariadeniach sociálnych služieb,
kde by zdravotnícky personál mal prehľad
o aktuálnych telesných funkciách klientov a
mohol okamžite zakročiť v prípade zhoršenia
zdravotného stavu.

Spoločnosť vo videu na Youtube uviedla
niekoľko názorných príkladov využitia. Ak
napríklad budete na pracovisku pod stresom,
prípadne vás čaká náročný pohovor, vaša
manželka na to môže byť prostredníctvom
smartfónu upozornená a poslať vám povzbudzujúcu smsku. Obrovské možnosti využitia
sa ukazujú pri rôznych športových aktivitách, kedy by rekreační, ale aj profesionálni
športovci mohli byť vďaka inteligentnému
oblečeniu dokonale informovaní o reakciách
svojho organizmu na tréningové dávky.

Rôzne snímače, či už integrované do tela
smartfónu, alebo externé, budú postupne
získavať čoraz väčší význam a možnosti
využitia. Priekopníkom v tomto smere je
napríklad aktuálna vlajková loď Samsungu,
Galaxy S4, ktorý obsahuje až deväť rôznych
snímačov. Treba povedať, že napriek rastúcim
možnostiam konektivity sú smartfóny a tablety stále do veľkej miery uzavreté zariadenia
a práve snímače najrôznejšieho druhu by sa
mohli stať ich zmyslami, vďaka ktorým by
v oveľa väčšej miere
mohli „komunikovať“
s okolím. Ich možnosti
využitia by sa
tým opäť výrazne
rozšírili a smartfóny
by sa tak stali ešte
univerzálnejšími
prístrojmi.

Inteligentné oblečenie, monitorujúce
zdravotný stav, by však svoje uplatnenie
našlo aj v prípade ochorenia člena rodiny,
hlavne dieťaťa. Mať zariadenie, ktoré dokáže
sledovať telesné funkcie a navyše nijako
zvlášť chorého či dieťa neobmedzuje, by bolo
na nezaplatenie. Smartfón by tak dokázal

Zatiaľ to znie ako
z rozprávky, ale v
budúcnosti by telefóny
vďaka snímačom a
senzorom mohli vedieť
rozoznať aj chute či
vône. Prvoaprílový

žart firmy Google s ich funkciou Nozdry sa
tak možno o nejaký čas stane realitou. Na takomto projekte totiž pracuje firma Adamant
Technologies, ktorá vyvíja čip, umožňujúci
smartfónom rozoznávať chute a vône a
digitalizovať ich. Tento čip by mal obsahovať
až 2000 senzorov, pričom napríklad ľudský
nos obsahuje len 400 senzorov. V prvej
fáze projektu by sa jednalo o doplnkové
príslušenstvo, ktoré by sa pripojilo, alebo
spárovalo s telefónom, neskôr by podobné
čipy mohli byť integrované priamo do tela
smartfónov a tabletov. Okrem spomínaných

vôní a chutí by zariadeniu nemalo robiť
problémy ani určenie hladiny alkoholu v krvi,
alebo tiež cukru, čím by sa stalo zaujímavým
aj pre diabetikov.
Trochu strašidelne už znie opis inej technológie, ktorá je zameraná na bezpečnosť
a prichádza s ňou významná americká
spoločnosť Motorola. Skladá sa z dvoch
základných prvkov – prvým je elektronické
tetovanie, ktoré by umožnilo používateľa
identifikovať bez toho, aby musel zadávať
zložité a ťažko zapamätateľné heslá. Overovanie by v takomto prípade bolo zrejme naozaj rýchle a praktické, otázne však zostáva,
koľko ľudí by sa nechalo takto „očipovať“.
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zachytiť množstvo detailov a široký záber
prostredia okolo telefonujúcej osoby. Hodne
sa toho dá zlepšiť aj v kvalite samotného
hovoru, ktorá napriek vysokorýchlostným
sieťam a nastupujúcemu štandardu HD stále
nie je ideálna.

Vytvára sa tu zároveň aj priestor pre rôzne
konšpiračné a katastrofické scenáre, podľa
ktorých je len otázkou času, kedy sa po
psoch začnú implantovať rôzne RFID čipy aj
ľuďom. V tejto súvislosti sa natíska aj otázka
možného zneužitia a ohrozenia súkromia ľudí.
Diskusia o etickej stránke a bezpečnosti je
teda v tomto prípade určite namieste.
Druhý spôsob identifikácie je tiež kontroverzný. Je ním elektronická tabletka, ktorá
po prehltnutí získa energiu zo žalúdočnej
kyseliny a tú využije na vygenerovanie 18-bitového signálu. Prístupovým heslom by sa tak
stalo samotné telo používateľa, ktorý tabletku
prehltol. O konkrétnych detailoch takejto
identifikácie však zatiaľ neboli zverejnené
bližšie informácie.
Telefonovanie a celkovo komunikácia
prostredníctvom mobilov však budú mať
nezastupiteľný význam aj v budúcnosti a
najdôležitejšia funkcia telefónov tak zostane
zachovaná. Určite však dosiahne úplne nové
rozmery, videohovory vo vysokej kvalite sa
zrejme stanú absolútnou samozrejmosťou,
pričom druhú stranu nebude snímať malá
predná kamerka mobilu, ale širokouhlý
snímač s vysokým rozlíšením, ktorý dokáže
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Čím sme si úplne istí, je operačný systém
takéhoto budúceho supertelefónu, ktorým
bude samozrejme Android:-) Má na to
všetky predpoklady – je najrozšírenejším
mobilným operačným systémom, je
prístupný zadarmo každému výrobcovi a je
široko prispôsobiteľný. Už dnes ho nájdeme
v celom rade prístrojov od smartfónov, cez
tablety, minipočítače a zrejme je len otázkou času, než začne výraznejšie prenikať aj
do oblasti bežných počítačov.
Dôležité sú aj ďalšie tri aspekty – Android
sa v posledných rokoch stal lídrom v
oblasti inovácií a nových funkcií a napriek nesporným kvalitám konkurenčných
mobilných OS v tomto smere za ním
zaostávajú. Druhou je otvorenosť celého
systému a možnosť pripojenia periférnych
zariadení. Android už v základnej verzii
obsahuje podporu pre rozličné snímače a
obsahuje množstvo ovládačov pre pripojenie rôznych externých zariadení. No a
do tretice, internetový gigant Google sa o
svoj produkt príkladne stará, neustále ho
vyvíja, zlepšuje a pružne doň implementuje
rôzne novinky. Momentálne teda nevidíme
žiadnu porovnateľnú alternatívu a nepredpokladáme, že by sa v najbližšej dobe malo
zmeniť.
Otázne je však ovládanie telefónov budúcnosti. Pri rozšírenej realite dotyk ako primárny
ovládací prvok neprichádza do úvahy, ovládanie gestami je zase nepraktické. Hlasové
ovládanie, napriek obľúbenosti funkcií ako

Google Now či Siri tiež nie je tým ideálnym
spôsobom. Toto je problém, ktorý treba
vyriešiť a je otázne, ako sa s ním vývojári
popasujú.
No a na záver, asi najťažšou nezodpovedanou
otázkou je zdroj energie takéhoto supertelefónu. Optimalizácia spotreby mobilných zariadení síce stále napreduje, ale
batérie aj tak stále zostávajú ich najslabším
článkom. Za posledné roky sa hovorilo už
o mnohých prevratných technológiách, do
praxe sa však ešte nedostala žiadna. Vedcov a
vývojárov tak čaká neľahká úloha nájsť zdroj,
ktorý by v neveľkom tele dokázal kumulovať
dostatok energie a navyše bol aj ekonomicky
zaujímavý. Nuž, bude to skutočne syzifovská
úloha:-)
BRANISLAV CABAN

Vyhraj s

ACER ICONIA Tab B1

om

Odpovedzte na otázky a budete zaradení do
žrebovania o nový tablet ACER Iconia B1.
Súťaž končí 20.júla 2013.

V ktorom čísle časopisu Android Magazín
bola recenzia na Acer B1-A71?
a) Januar 2013
b) Februar 2013
c) Marec 2013
Aké je kódové označenie modelu A1-810?
a) Mango
b) Pirate
c) Claudia
Aké je kódové označenie modelu B1-A71?
a) Kumquat
b) Giordano
c) Beach
Ktorý článok vás najviac zaujal v aktuálnom
čísle Android Magazínu (06-2013)?
Svoje odpovede posielajte cez tento formulár
link

Partneri:
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Android
ASUS fonepad VS Google Nexus 7
V

dnešnom porovnaní Android Duel sme
proti sebe postavili dva vzhľadovo veľmi
podobné tablety, ktoré sa však výrazne
odlišujú svojou výbavou, ako aj cenou. Asus
Fonepad poháňaný Intelom, bol predstavený
na MWC v Barcelone tento rok, naproti nemu
stojí takmer ročný Nexus 7 so štvorjadrovým
procesorom NVIDIA Tegra 3. Kto bude
víťazom a kto porazeným sa dozviete po
prečítaní nášho DUELU.

Konštrukcia
Ako sme už aj v úvode naznačili, obidva
tablety sú si veľmi podobne. To platí ako o
ich veľkosti, tak aj hmotnosti. Zatiaľ čo Nexus
7 má rozmery 198.5 x 120 x 10.5 mm, Asus
Fonepad s proporciami 196.4 x 120.1 x 10.4
mm sa od neho veľmi neodlišuje. Hmotnosť
je taktiež veľmi podobná – 347 gramov pri
Nexuse 7 vs. 340 gramov pri Asus Fonepade.
Rozdielom sú použité materiály, z ktorej sú
vyrobené jednotlivé konštrukcie. Nexus 7
sa z väčšej časti spolieha na pogumovaný
plast a odolné sklo Gorilla Glass. Fonepad
sa vydal cestou hliníkového zadného krytu
s odnímateľnou plastovou krytkou. Predná
strana nie je chránená odolným sklom a
oproti Nexusu 7 je aj viditeľne náchylnejšia na
zachytávanie odtlačkov prstov.
Nexus 7 sa podľa nás v kategórii konštrukcia
stal víťazom z niekoľkých dôvodov. Vďaka
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pogumovanému zadnému krytu sa lepšie drží
v ruke a v jeho prospech hovorí aj použitie
odolného skla Gorilla Glass. To je navyše
pokryté oleofóbnou vrstvou, takže sa na ňom
nezachytávajú odtlačky v takej miere, ako na
Asus Fonepade.

lepšia na Asus Fonepade, ktorý podľa nás
ponúka hodnovernejšie farby a najmä podanie bielej. Ak by ste sa ale mali rozhodovať
na základe displeja, určite neurobíte chybu
ani jedným z nich. Víťazom sa však v tejto
kategórii podľa nás stáva Asus Fonepad.

Displej

Výkon a pamäť

Obidva tablety sú vybavené 7 palcovými IPS
displejmi s rozlíšením
1280 x 800 bodov. Ich
svietivosť je na podobnej úrovni a taktiež
aj kvalita zobrazenia.
Jasného víťaza je len
veľmi ťažké vybrať.
Kvalita zobrazenia
sa nám však predsa
len zdala byť o kúsok

Tablety sa svojou vnútornou výbavou
výrazne odlišujú. Zatiaľ čo Nexus 7 poháňa
štvorjadrový procesor NVIDIA Tegra 3, Asus
Fonepad má Intel čip len s jedným jadrom.
Víťaz je v tomto prípade už na prvý pohľad
zrejmý. V prospech Nexusu 7 hovorí počet
jadier, ktoré ponúkajú vyšší výpočtový
výkon. Grafická karta v NVIDIA Tegra 3 je tiež
výkonnejšia a určite si s ňou užijete hry s
plnšími detailami a plynulejšou grafikou. Na
oboch tabletoch sme testovali Shadowgun a

Modern Combat 4. Na Asus Fonepade bolo
viditeľné trhanie grafiky, zatiaľ čo Nexus 7 zvládal jej vykresľovanie bez väčších problémov.
Dominantnosť Nexusu 7 vo výkone, potvrdzujú aj benchmarky.
Jednou z hlavných nevýhod Nexusu 7 je
absencia micro SD slotu pre rozšírenie vnútornej 32GB pamäte (27,5GB dostupných pre

používateľa). Hoci táto väčšine používateľov
bude postačovať, určite by sme privítali
aj možnosť jej rozšírenia prostredníctvom
pamäťových kariet. Asus Fonepad má síce len
16GB vnútornú pamäť, môžete ju však ďalej
rozširovať práve pomocou vstavaného micro
SD slotu. Funkciu USB Host Fonepad nepodporuje, k Nexusu 7 môžete prostredníctvom
redukcie a špeciálnej aplikácie, pripojiť aspoň
USB flash disky.

Operačný systém
K operačnému systému nemáme toho veľa
čo dodať. Zariadenia Nexus sa vyznačujú
rýchlosťou aktualizácií na novšiu verziu a preto nie je divu, že Nexus 7 beží pod najnovším

ktorá sa však vo väčšine prípadov dá nahradiť
aplikáciami tretích strán. V tejto kategórii sa
teda opäť prikláňame na stranu Nexusu 7.

Multimédiá
Oba tablety si s multimediálnymi súbormi
poradili veľmi dobre. Dokážu prehrávať HD a

Full HD filmy, no niekedy sa môže stať, že nie
každý bude podporovaný. V tejto kategórii je
to teda vyrovnaný súboj. Po zvukovej stránke
je na tom o kúsok lepšie Asus Fonepad, ktorý
dodáva plnší zvuk bez skreslenia aj pri vyšších
hlasitostiach. Pri maximálnom vybudení
reproduktoru na Nexuse 7 sme už počuli
skreslenie.

Predná kamera
Oba tablety sú vybavené prednou 1,3Mpix
kamerou, ktorá natáča video v rozlíšení 720p.
Ak porovnáme video natočené za rovnakých
podmienok, môžeme len povedať, že jeho
kvalita je porovnateľná. Na video chat bude
úplne postačovať a v
tejto kategórii sa teda
nestal víťazom ani jeden
z tabletov. Je to remíza.

Konektivita

Androidom 4.2.2 Jelly Bean. Na druhej strane
sa dá očakávať, že Android 4.1.2 nachádzajúci
sa vo Fonepade bude tiež čoskoro aktualizovaný. V tomto prípade je teda už len na vás,
či chcete byť medzi prvými kto nový Android
získa alebo si dokážete aj počkať.
Rýchlosťou reakcií a plynulosťou opäť vyhráva
Nexus 7. Fonepad je rýchly, no pri priamom
porovnaní tu je viditeľný rozdiel pri spúšťaní
aplikácií a pri pohybe v OS. Na druhej strane
však získate bohatšiu softvérovú výbavu,

Spôsobov, ktorými
môžete s tabletmi
komunikovať je niekoľko.
Okrem pripojenia WiFi,
môžete využiť napríklad
Bluetooth a vďaka
vstavanému 3G modulu aj mobilné dátové
pripojenie. Podporované
rýchlosti sú pri oboch
tabletoch rovnaké a teda
21Mbps pre download
a 5,76Mbps pre upload.
Asus Fonepad má však
oproti Nexusu 7 jednu nespornú výhodu.
Tou je podpora telefónnych hovorov, takže
narozdiel od Nexusu si s tabletom môžete
aj zavolať. Ak prehliadneme absenciu NFC,
ktorej využitie je v prípade tabletov sporné,
tak jednoznačným víťazom v tejto kategórii je
Asus Fonepad.

pri Nexuse 7 vs. 4270 mAh pri Asus Fonepade. Keďže tablet Asus Fonepad je ale
poháňaný úspornejším procesorom od Intelu,
vydrží v chode dlhšie. Výdrž oboch tabletov
sme testovali pri prehrávaní Full HD videa,
s jasom displeja nastaveným na 50%. Asus
Fonepad vydržal 7 hodín a 15 minút, zatiaľ čo
Nexus 7 len 5 hodín. Životnosťou batérie teda
vyniká Asus Fonepad, ktorý v našom testovaní obstál lepšie.

Hodnotenie: Kto je víťaz?
Všetko záleží od toho, na čo budete tablet
využívať. Ak na bežnú prácu, tak potom si
s čistým svedomím môžete zakúpiť lacnejší
Asus Fonepad, ktorý má jednu nespornú
výhodu a tou je možnosť uskutočňovať a
prijímať telefónne hovory. Približne o 50 eur
drahší Nexus 7 3G poteší svojim výkonom
aj hráčov, na druhej strane však nevie
telefonovať. Tablet od Google dominoval vo
väčšine oblastí, čo ho teoreticky robí víťaza
nášho Duelu. Asus však nejde s Nexusom 7
bojovať svojim výkonom, ale predovšetkým
podporou volaní, ktorá pre tablety nie je
vôbec samozrejmá. Vyniká ale aj dlhšou
výdržou batérie a o niečo kvalitnejším displejom. Ak vám záleží na cene, so svojim tabletom chcete aj telefonovať a neplánujete sa
na ňom hrať graficky náročne hry, tak potom
je pre vás Asus Fonepad dobrou voľbou.
Nexus 7 odporúčame hlavne používateľom
s vyššími nárokmi na výkon a pre hráčov,
ktorí si plánujú na tablete zahrať aj nejakú tu
graficky náročnejšiu hru.

FERO CHOVAŇÁK

Zariadenia zapožičala spoločnosť ASUS.

Batéria
Batéria použitá v oboch tabletoch má
približne rovnakú kapacitu. Je to 4325 mAh
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V

itajte pri ďalšom pokračovaní nášho
seriálu Aplikácie pre môj Android. Ďalšia
časť tohto seriálu, v ktorom vám predstavujeme výber tých najlepších aplikácií z
rôznych oblastí, sa bude venovať športovým
titulom a pri výbere sme úzko spolupracovali
so spoločnosťou Google Slovensko, ako aj s
našimi fanúšikmi na Google+ a Facebooku.
Poďme sa teda spoločne pozrieť na to, čo
by si mal každý správny športovec a fanúšik
Android technológií nainštalovať do svojho
smartfónu.

nájde aj ANT+ a Smart príslušenstvo od Sony.
Zaujímavou je aj funkcia handsfree tlačidla,
pomocou ktorého dokážete do slúchadiel
prehrať audio-informáciu o aktuálnom stave
vašej aktivity, prípadne ju dlhším podržaním
tlačidla dočasne zastaviť, aby ste si mohli
oddýchnuť. Endomondo je výbornou voľbou
pre všetkých športovcov bez rozdielu v
aktivite, ktorú vykonávajú a ak športujete
pravidelne, odporúčame vám plnú verziu
aplikácie, ktorá prináša bonusové funkcie
ako krokomer, osobné súťaženie alebo grafy
vašich aktivít.
Z profilu Google Slovensko na Google+:
Gabriel Németh
Používam Endomodo – jednoduché, stabilné,
veľa možností.
Braňo Puzder
Používam Endomondo, hlavne pre pestrú
ponuku športov a prehľadnosť aplikácie.

Endomondo
Najobľúbenejšou športovou aplikáciou,
ktoré odporučili fanúšikovia Google+
stránky slovenského Googlu (google.
com/+googleslovensko), je Endomondo. Ide
o komplexne spracovaný titul zaoberajúci sa
meraním rôznych dát pri praktikovaní takmer
akéhokoľvek typu športu. Za jeho hlavné
plusy musíme označiť veľmi pekne spracované prostredie, prehľadné mapy a obrovské
množstvo informácií, ktoré aplikácia počas aktivity zaznamenáva. Veľmi dôležitým prvkom
je aj sekundárne spracovanie informácií,
ktoré prebieha na webstránke aplikácie. Tu
sa opäť stretáme s
prehľadným prostredím a množstvom
funkcií, čo nás núti
túto aplikáciu opäť
len pochváliť.
Zaujímavým je externé príslušenstvo,
pomocou ktorého
si môžete napríklad
merať tep srdca pri
behu či inej aktivite.
Podporu tu však
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Tomáš Petrík
Používam Endomondo – najviac mi vyhovuje
po funkčnej stránke a najviac sa mi páči po
grafickej stránke.

RunKeeper
rovnako ponúka
používateľom aj
možnosť pripojenia externého
príslušenstva, ktoré
detailnejšie meria
vaše údaje. Výborne
je spracovaná aj
webstránka RunKeeper.com, ktorá zbiera údaje z aplikácie
a vytvára váš osobný
športový denník,
kde si môžete nielen
prezrieť sumár svojich aktivít, ale aj stanoviť
cieľ alebo obohatiť komunitu o informácie,
ktoré ste počas športovej aktivity nadobudli.
RunKeeper je nielen o športe, ale aj o tom
ako a s kým športujete. Nakoľko je aplikácia
so všetkými funkciami dostupná bezplatne,
odporúčame ju naozaj každému.
Z profilu Google Slovensko na Google+:
Karol Vörös
Používam Runkeeper a Noom. V podstate si
ale vystačíte s jednou.
Erik Oravec
Používam RunKeeper, lebo v dobe, kedy som
ho začal používať, nič lepšie a bezplatné nebolo a Nike+ pre Android ešte neexistovalo.
Maroš Marcin
Používam Runkeeper, lebo sa mi zdal
najjednoduchší a som s ním spokojný.

RunKeeper
Veľmi dobre spracovanou aplikáciou je aj
RunKeeper. Ten ponúka nielen prehľadné
a jednoduché prostredie, ale aj množstvo
funkcií, ktoré ocení každý športovec s
Android zariadením. Okrem sledovania
najdôležitejších informácií o vašej aktivite
dokáže RunKeeper v reálnom čase zobrazovať
vašu polohu na prehľadnej mape, takže sa
vám nemôže stať, že by ste napríklad počas
behu zablúdili v neznámom lese. To však nie
je všetko.

Runtastic
Runtastic je ďalšou výborne spracovanou
športovou aplikáciou pre používateľov

Android zariadení.
Okrem prehľadného
a farebného prostredia patria medzi jeho
pozitívne vlastnosti
aj zobrazenie priamo
na mape (dokonca v
3D cez Google Maps)
a široké možnosti,
čo sa spracovania
nahromadených
informácií týka.
Výnimkou v tomto
prípade nie sú ani
grafy a podrobné
spracovanie dát priamo počas aktivity, pričom
všetky dôležité informácie vidíte priamo na
displeji zariadenia.
Ani Runtastic nezaostáva za konkurenciou a
prináša podporu pre pripojenie externého
príslušenstva, konkrétne inteligentných
hodiniek Sony SmartWatch a kompletnej
ponuky produktov značky Life Fitness.
Priamo v aplikácii nechýbajú ani možnosti pre
stanovenie si dlhodobejšieho cieľu, grafy s
vyhodnotenými údajmi a poteší aj prítomnosť
špeciálneho hudobného prehrávača, ktorý je
priamo súčasťou aplikácie. Runtastic pracuje
výborne pri akejkoľvek športovej aktivite a
jeho výhodou je aj bohaté množstvo doplnkových aplikácií priamo od výrobcu, ktoré
vám pomôžu s kompletným zaznamenaním
akejkoľvek vašej športovej aktivity.

Benchmarky:
čo sú a na čo
slúžia?

micoach your coach

S

účasťou väčšiny recenzií mobilných
telefónov a tabletov sú v poslednej dobe
tzv. benchmarky, alebo benchmarkové
testy. Skúseným používateľom zrejme nie je
potrebné vysvetľovať, čo to tie benchmarky
vlastne sú, nájde sa však dosť používateľov,
ktorí sa s operačným systémom Android ešte
len zoznamujú a nie je im celkom jasné, na čo
slúžia. Hlavne pre nich je určený tento článok,
v ktorom sa pokúsime menej skúseným
používateľom objasniť, čo sú to benchmarky
a aké je ich opodstatnenie.

STRAVA

STRAVA track, compare, compete

Tipy na ďalšie športové
aplikácie
Z výberu športových aplikácií pridávame
niekoľko ďalších titulov, ktoré stoja za
vyskúšanie a svojimi funkciami môžu
konkurovať vyššie uvedeným aplikáciám.
SPORT TRACKER

ONDREJ LIČKO

Benchmarky nie sú výmyslom aktuálnej
doby a v minulosti (a samozrejme stále aj
v súčasnosti) sme sa s nimi mohli stretnúť
na desktopových počítačoch, kde slúžili na
meranie výkonu a využiteľnosti počítača v
náročných 3D hrách. S rozvojom mobilných
telefónov a ich postupnou premenou na
vreckové multimediálne centrá vyvstala
otázka testovania výkonu aj u mobilných
zariadení. Mobily a tablety musia plniť stále
náročnejšie úlohy, používame ich na nich
zložité aplikácie, hráme 3D hry a browsujeme po čoraz náročnejších internetových
stránkach, ktoré si už mnohí ani neprepíname
do mobilnej podoby. Všetky tieto činnosti
kladú vysoké nároky na mobilné zariadenia
a je preto dobré, ak sa ich výkon dá nejako
merať, hodnotiť a na základe neho zariadenia
kategorizovať. No a práve na tieto účely slúžia
benchmarky.

NIKE+ RUNNING

Vo svojej podstate sú to teda vlastne programy, alebo aplikácie, ktorých cieľom je
otestovať výkon, prípadne určité špecifické
vlastnosti počítača, alebo v našom prípade
mobilného zariadenia a na základe výsled29

kov takéhoto testu stanoviť výsledné skóre.
Vďaka nemu je možné zariadenia navzájom
porovnávať a vytvárať rôzne rebríčky výkonnosti. To sa môže hodiť najmä vtedy, ak si
vyberáte nový telefón a chcete zistiť, aký má
reálny výkon.

Samotné testovanie prebieha pomocou
náročných matematických úloh a výpočtov,
ktoré majú za cieľ preveriť a otestovať výkon
procesora. Ďalšou formou je vykresľovanie
zložitých 3D grafických scenérií, ktoré sú zase
zamerané na preverenie výkonu grafického
čipu. Väčšina testov má za úlohu otestovať
práve výkon procesora a grafického čipu
mobilného zariadenia, ktoré sú potrebné pri
väčšine dnešných, prevažne multimediálnych
činností. Mnohé benchmarky však testujú
aj rýchlosť čítania a zápisu do pamäte či
na SD kartu. Sú však benchmarky, ktoré sa
zameriavajú ešte aj na iné aspekty, napríklad
Vellamo dokáže otestovať výkon webového
prehliadača pri vykresľovaní stránok, rolovaní,
približovaní a pod.
V Google Play sa nachádza množstvo takýchto benchmarkových programov, ktorými
môžete otestovať svoje zariadenie. Medzi
najznámejšie patria okrem už spomínaného
Vellama ešte Quadrant Standard, AnTuTu,
NenaMark 2, CF Bench či Linpack. Medzi
novšie benchmarky patrí Epic Citadel, alebo
3D Mark, dobre známy aj z desktopových
počítačov.
Na základe výsledkov benchmarkových testov
je teda možné navzájom porovnávať výkon
jednotlivých mobilných zariadení a možnosť
ich využitia na hranie hier a multimediálne
činnosti. Treba však mať na pamäti, že takéto
testy vždy nemusia dokonale odzrkadľovať
výkon zariadenia počas jeho reálneho
používania. Nemožno sa teda na ne spoliehať
ako na hlavné a jediné kritérium hodnotenia
výkonu a aj v recenziách sa používajú skôr
okrajovo, ako vedľajší aspekt na dotvorenie
celkového obrazu o výkone mobilného zariadenia. Je teda potrebné brať benchmarky s
určitou rezervou a o zariadení, o ktoré máte
záujem, si zistiť čo najviac aj z rôznych iných
zdrojov.
BRANISLAV CABAN

Hra mesiaca: Kingdom Rush

jedna z najlepších tower defense hier pre Android

D

otykový displej je výraznou prekážkou pri
hraní viacerých herných žánrov, napríklad
také akčné 3D hry sú pri dotykovom ovládaní
dosť veľkým utrpením. Hoci pribúdajú graficky
kvalitné hry tohto typu ako Modern Combat
4, stále to nie je ono a pohodlie pri ovládaní
sa ani nedá porovnať s konzolami či nebodaj
klasickými počítačmi. Existujú však aj také
typy hier, ktoré sú pre dotykový displej ako
stvorené a určite medzi ne patrí aj tzv. tower
defense, teda druh hry, v ktorých je hráčovou
úlohou brániť sa pomocou prevažne statických obranných prostriedkov proti postupne
prichádzajúcim vlnám nepriateľov.
Jedným z najznámejších hier tohto typu sú
Fieldrunners, ktorých prvý diel sa objavil už
pred niekoľkými rokmi a nasledovaný bol
stovkami viac či menej vydarených hier, ktoré
sa jej snažili aspoň priblížiť. Máloktorej sa to
podarilo a ešte menej je takých, ktoré by sa
dali považovať za rovnocennú konkurenciu.
Kingdom Rush, hra zasadená do fantasy sveta
plného udatných bojovníkov, rytierov, mágov a
všemožných príšer, však takou rozhodne je.

Príbeh a štruktúra hry
V dnešnej dobe nebýva príbeh nosnou
časťou hier a už vôbec nie mobilných hier. Ak
však rozumiete anglicky, v Kingdom Rush sa
dozviete, prečo vlastne bojujete, čo je cieľom
vašej výpravy cez celé kráľovstvo a neskôr aj
to, čo vás na jej konci čaká. Hra sa skladá z 12
základných levelov, ktoré tvoria príbehovú

časť, po jej prejdení sa odomknú ďalšie, bonusové. Každý level sa dá hrať v troch stupňoch
obtiažnosti a po prejdení znovu zopakovať
v tzv. Heroic Challenge a Iron Challenge, čo
sú režimy pre skutočne skúsených hráčov.
Zatiaľ čo v normálnom režime vám môže
„ujsť“ až dvadsať protivníkov, v týchto dvoch
špeciálnych ani jediný a navyše obsahujú
množstvo obmedzení, týkajúcich sa obranných
veží a bojovníkov.

Systém hry a jej princípy
Kto už niekedy hral nejakú tower defense
hru, rýchlo pochopí aj princípy Kingdom
Rush. Cieľom je v každom leveli ubrániť
vaše stanovište a nedopustiť, aby zaň prešli
nepriateľské jednotky (resp. nie viac, ako je
povolený počet). Nepriatelia prichádzajú vo
vlnách, vy sa môžete brániť stavaním obranných veží, ktoré majú určitý akčný rádius a
jednotky, na nich umiestnené ostreľujú okoloidúcich nepriateľov. Existujú štyri základné
druhy veží (s lukostrelcami, čarodejníkom,
zbrojnošmi a delová, resp. bombová). Veže sa
v priebehu hry a hlavne vo vyšších leveloch
dajú vylepšovať a prestavovať, takže spolu ich
je vyše dvoch desiatok a ku každej existujú
ešte rôzne bonusové zbrane. Uričte sa teda
netreba obávať toho, že by ste nemali čo
stavať:-)
Okrem veží sa na obranu dajú využiť aj posily vo forme dvojice bojovníkov, ktorí sú k
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jovníkov, ktoré sú vlastne replikami z rôznych
známych filmov, ako Predátor, Harry Poter,
Lesný Duch a iných.

dispozícii vždy po určitom časom intervale
a môžete ich umiestniť kdekoľvek na cesty,
kadiaľ prichádzajú nepriatelia. Okrem nich
máte k dispozícii aj dážď žeravých meteorov,
ktorý môžete takisto spustiť na ktorékoľvek
miesto a zdecimovať tak nepriateľa na tom
mieste, kde začína mať nebezpečnú prevahu.
Obe tieto formy pomoci privolávate virtuálnymi tlačidlami v ľavej časť displeja.

Hrateľnosť

V každom leveli je však možné použiť len
jedného hrdinu. Hrdinov je celkovo deväť, iba
traja sú však dostupní v základnej verzii hry,
ostatní sa dokupujú formou mikrotransakcií.

Ovládanie

V pravej časti sa nachádza ešte jedno tlačidlo,
slúžiace na aktivovanie špeciálnych zbraní
a bonusov, ktoré sa dajú kúpiť v obchode v
hlavnom menu. Môže to byť život navyše,
dynamit, ktorý zlikviduje nepriateľov v
malej oblasti, extra peniaze na stavanie veží,
či žezlo, ktoré na istý čas zmrazí všetkých
protivníkov. Najúčinnejšou zbraňou je však
akási bomba v tvare vajca s názvom Fat Boy,
ktorá po aktivovaní zničí všetkých nepriateľov,
ktorí sa práve nachádzajú na obrazovke.
Všetky tieto „vychytávky“ môžu veľmi pomôcť
v ťažkých levelov vo chvíľach, keď sa na
vás valia hordy nepriateľov a vaše veže ich
nestíhajú likvidovať. Nakupovať v obchode sa
dá za diamanty, ktoré získavate za zlikvidovaných nepriateľov.

Za úspešné prejdenie každého levelu dostanete jednu až tri hviezdičky, ktoré môžete
využiť na vylepšenie svojich jednotiek a
veží. To znamená, že už v základnej verzii
majú vyššiu účinnosť, viac života alebo dlhší
dostrel. Tieto vylepšenia budú v neskorších
leveloch veru potrebné, nakoľko prvých
slabých nepriateľov v podobe goblinov, orkov
a divokých vlkov postupne nahradia odolnejší
i silnejší a v záverečných leveloch budete
čeliť skutočne extrémne odolným a veľkým
monštrám.

Ovládanie je mimoriadne jednoduché, proste
stačí prstom ťuknúť na prednastavené miesto,
na ktorom chcete postaviť vežu, prípadne na
cestu, kam chcete poslať bojovníkov či meteorický dážď. Obdobným spôsobom prebieha
aj vylepšovanie veží – stačí na ne ťuknúť a
vybrať si požadovanú voľbu z ponuku. Jednotky na vežiach a cestách bojujú automaticky,
ako je to pravidlom u tower defense hier.

Toto je jednoznačne najsilnejšia stránka Kingdom Rush, ktorá ju oddeľuje od množstva podobných priemerných hier tohto typu, ktoré
sa nachádzajú v Markete. Vo všeobecnosti
je hrateľnosť ako takú vlastne aj ťažko
definovať, ale zrejme sa o nej dá hovoriť, ak
vás hra chytí, baví vás, neustále máte chuť
sa k nej vracať a častokrát si poviete „dám si
ešte jeden level, ale potom už fakt končím“
:-) U Kingdom Rush to funguje dokonale a hra
poskytne zábavu nie na hodiny, ale skutočne
desiatky hodín, bez toho, aby ste sa čo i len
chvíľku nudili.

Grafika
Po grafickej stránke je hra naozaj pekná,
rozmanitá a hýriaca farbami, jednotlivé
levely sa odohrávajú v rozdielne vyzerajúcich
prostrediach. Vaša púť kráľovstvom začína
na úrodných nížinách a zelených lúkach,
pokračuje cez rozľahlé zelené lesy, zasnežené
biele pláne, až po temné kraje plné kostlivcov, duchov, démonov a podobných príšer.
Jedná sa samozrejme o dvojrozmernú grafiku,
ktorá sa pre tento typ hry hodí najviac, takže
nečakajte žiadne 3D efekty.
Grafike napriek tomu nie je čo vytknúť,
krajina je pekne nakreslená, rôznofarebná,
nechýbajú detailné animácie prostredia aj
bojovníkov a kadejaké výbuchy a explózie sú
naozaj efektné. Pekne vyzerá aj hlavné menu
s levelmi, ktoré má podobu starodávnej mapy
a je navyše aj animované. Je vidieť, že autori
si dali záležať na detailoch a nič nepodcenili.

Zvuk
Ani po tejto stránke niet hre čo vytknúť.
Hru podfarbuje výborná hudba, nechýba množstvo zvukových efektov, ktoré
sprevádzajú boj a spestrením sú „hlášky“ bo-

Záverečné zhodnotenie
Nemáme síce odvahu vyhlásiť Kingdom Rush
za najlepšiu tower defense hru na Androide,
rozhodne však ide o jednu z najlepších hier
tohto druhu, o čom svedčí aj vysoké hodnotenie 4,7 hviezdičky. Nie je síce zadarmo,
stojí 1,53 eura, ale autori si zaslúžia každý
jeden cent z tejto sumy. Je len škoda, že na
Google Play nenájdeme nejakú skúšobnú
verziu, alebo demo. Okrem toho máme
ku Kingdom Rush už len dve malé výčitky:
nemožnosť synchronizovať hru na viacerých
Android zariadeniach a malý počet hrdinov
(traja) v základnej verzii, pričom za každého
ďalšieho treba zaplatiť. Hra sa však dá bez
problémov prejsť aj bez týchto dodatočných
investícií a naozaj vrelo vám ju odporúčame
vyskúšať. Existuje už aj pokračovanie s
podtitulom Frontiers, ktorého sa dúfajme už
čoskoro dočkáme aj na Androide.
BRANISLAV CABAN

Poslednou možnosťou, ako bojovať s
nepriateľskými hordami, sú hrdinovia, ktorí
bojujú na vašej strane a disponujú oveľa
väčšou silou a odolnosťou, než bežné posily.
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Operátori

Orange ruší WOW, zavádza Ideálne paušály
Sova, Delfín, Kengura a Panter

K

oncom mája operátor Orange oznámil významnú zmenu svojho
portfólia. Doterajší program WOW nahradil novými paušálmi s
netradičnými názvami - Sova, Delfín, Kengura a Panter. Tie budú jeho
nosnou službou pre nasledujúce obdobie. Ich základom je cena 10 centov za minútu do všetkých sietí, 12 centov do zahraničia a prítomnosť
nejakej formy “nekonečna” v každom z nich. Existuje aj možnosť
dočasne prerušiť platenie za paušál. Dostupné sú od 30. mája 2013.
Netradičné názvy zo zvieracej ríše sa operátor podľa vlastného
vyjadrenia rozhodol použiť, nakoľko sa jedná o osvedčený medzinárodný koncept skupiny France Telecom – Orange. Paušály sú ľahšie
identifikovateľné a symbolizujú stotožnenie sa zákazníka so základnými
charakteristikami zvieratiek. Všetky paušály obsahujú nejakú tzv. neobmedzenú službu a majú spoločných niekoľko kľúčových prvkov:

• 10 centov za 1 minútu hovoru do všetkých sietí v SR
• 12 centov za 1 minútu hovoru do sietí v EU, Švajčiarsku, Kanade a
USA
• 6 centov za sms do SR, EU, Kanady aj USA
Každý z paušálov obsahuje tiež bonusovú službu, ktorú si navyše zákazník môže zmeniť za inú.

Paušál Sova

Operátor ho
charakterizuje
ako voľbu pre
rozvážnych s
neobmedzenými
volaniami na 3
alebo 5 čísel v
sieti Orange. Hodí
sa pre ľudí, ktorí
väčšinu času komunikujú s obmedzeným okruhom známych.
Pre zákazníkov, ktorí nepotrebujú k paušálu Sova mobilný telefón, ponúka operátor zľavu 10% z mesačného poplatku. Sova 10 € tak zákazníka
vyjde mesačne na 9 eur a Sova 15€ na 13,50 eura.

Paušál
Delfín

Je určený pre
spoločenských
ľudí a obsahuje
neobmedzené
správy a prístup
na sociálne siete.
Pre študentov
a držiteľov
študentských
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preukazov ponúka operátor pre oba paušály Delfín zľavu z mesačného
poplatku 5 eur. Delfín 15 € tak bude stáť 10 eur a Delfín 20 € 15 eur.

Paušál Kengura

Operátor ho
charakterizuje
ako paušál pre
starostlivých s neobmedzeným kontaktom s rodinou
a blízkymi.

Paušál
Panter

Má byť určený
pre ambicióznych
ľudí, ktorí chcú
využívať svoj
smartfón naplno
bez obmedzení.

Dátová poistka, zmeny vo viazanosti a splátkovaní, aplikácia Libon pre neobmedzené hovory a
sms
V každom paušále sú navyše obsiahnuté dáta s dátovou poistkou a
cenovým stropom maximálne 15 eur mesačne. Orange tak podľa vlastných slov dáva zákazníkovi istotu, že všetky paušály, ktoré neobsahujú
nekonečné dáta, budú obsahovať základný balík 10 MB, po ktorých
bude aplikovaný ochranný mechanizmus pred vysokou spotrebou za
dáta.
Operátor tiež umožní určiť si dĺžku viazanosti pri každom paušále, alebo
prejsť na nižší balík. Pri každom paušále sa zákazník môže rozhodnúť, či
si zoberie paušál bez telefónu, alebo zvolí viazanosť 12 či 24 mesiacov,
od ktorej sa odvíja systém zliav na telefóny. Zákazníci, ktorí sa rozhodnú
pre niektorý z Ideálnych paušálov a nevezmú si pritom akciový telefón,
automaticky získajú 10 % zľavu na mesačný poplatok, ak sa zaviažu na
15 mesiacov.
Ďalšou novinkou je služba Prestávka, ktorá znamená možnosť pre

každého zákazníka automaticky a bezplatne
prerušiť platenie paušálu počas zmluvnej
viazanosti až na 6 mesiacov. V praxi to
znamená, že pokiaľ zákazníci vedia, že ich
čaká obdobie, kedy by služby v rámci paušálu
vôbec nevyužívali, tak si jednoducho výšku
svojho mesačného poplatku môžu znížiť na
ľubovoľnú sumu či nulu na obdobie od 1 do 6
mesiacov.

cia tejto služby obsahuje pozmenený spôsob
spoplatňovania volaní spolu s bonusom v
podobe neobmedzených správ, víkendových
volaní či mobilných dát za dobitie kreditu. Hovory s ňou stoja najviac 12 centov za minútu,
pričom ich cena sa automaticky za každých 15
prevolaných minút znižuje. K dispozícii sú aj
tzv. Prima nekonečné balíčky, rozširujúce jej
možnosti.

Koncept splátkovania, ktorý zákazníkom
umožňuje rozdeliť si dotovanú cenu telefónu,
či tabletu na mesačné splátky, teraz Orange
rozširuje a sprístupňuje všetkým zákazníkom
bez ohľadu na ich paušál a bez ohľadu na
dobu, po ktorú využívajú služby Orangeu,
minimálne však 12 mesiacov. Následne si
môžu vybrať ľubovoľné zariadenie a sumu
zaň až do výšky 500 eur rozdeliť na bezúročné
splátky.

Neobmedzené volania, správy
a dáta za dobitie kreditu

Novinkou je tiež aplikácia Libon, určená pre
Android a iOS. Umožňuje neobmedzené a
bezplatné hovory v HD kvalite, bezplatné
správy a vizuálnu odkazovú schránku. Všetky
uvedené funkcie platia samozrejme len v
rámci komunikácie v aplikácii Libon.

Poistenie faktúry a prenos
mesačného poistného
Mesačné predplatné môžu zákazníci využívať
ako kredit na hovory, internet v mobile či
SMS/MMS správy. V prípade, že zákazník za
fakturačné obdobie nevyčerpá celý kredit,
môže si ho preniesť do nasledujúceho
fakturačného obdobia. Prenos kreditu je
dostupný ku ktorémukoľvek Ideálnemu
paušálu za sumu 99 centov mesačne, prípadne je už priamo súčasťou mesačného
poplatku za paušál.
Poslednou novinkou je poistenie faktúry.
V prípade zložitej životnej situácie, akou
je napríklad strata zamestnania, uhradí za
zákazníka poisťovňa až šesť poistných plnení
vo výške priemernej mesačnej faktúry pred
poistnou udalosťou, prípadne jednorázovo
6-násobok priemernej faktúry pred poistnou udalosťou. Poistenie faktúry je odteraz
zahrnuté už priamo v mesačnom poplatku
vybraných paušálov, prípadne si ho zákazníci
môžu aktivovať za sumu 99 centov mesačne k
ľubovoľnému paušálu.

Šikovná Prima je predplatená karta s dobíjaním kreditu, ktorá zákazníkov odmeňuje
neobmedzenými správami, nekonečnými
víkendovými volaniami, či dátami na internet
v mobile. Stačí, ak si zákazník dobíja kredit
pravidelne, vždy do 30 dní od posledného
dobitia sumou aspoň 10 eur a automaticky
získa postupne až 3 odmeny s platnosťou
na 30 dní. Za prvé dobitie kreditu spĺňajúce
podmienky získa zákazník neobmedzené
SMS a MMS v sieti Orange na nasledujúcich
30 dní. Ak si opätovne dobije kredit sumou
aspoň 10 eur do 30 dní od prvého dobitia
kreditu, k prvej odmene mu Orange pridá
aj neobmedzené víkendové volania v sieti
Orange, pričom obe odmeny budú platiť 30
dní od dobitia kreditu. Ak si dobije kredit aj
do tretice aspoň 10 eurami do 30 dní, k týmto
dvom odmenám získa aj tretiu – 150 MB dát
zdarma, pričom všetky tri odmeny budú mať
opäť platnosť 30 dní od dobitia kreditu, na
základe ktorého ich získal. Pokiaľ si zákazník
dobíja kredit vždy do 30 dní aspoň 10 eurami,
všetky 3 odmeny sa mu predlžujú vždy na
nasledovných 30 dní. Za 10 eur tak môže
každý mesiac posielať SMS a MMS správy
bez obmedzenia v sieti Orange, užívať si
víkendové nekonečné hovory v sieti Orange a
internet v mobile.

Klesajúca tarifa a volania do
zahraničia za domáce ceny
Podobne, ako u programu Šikovná voľba, aj
u Šikovnej Primy sa cena za volania znižuje
v závislosti od objemu pretelefonovaných
minút. Hovory do všetkých sietí na Slovensku
stoja so Šikovnou Primou najviac 12 centov za
minútu, navyše sa však za každých 15 prevolaných minút v mesiaci postupne znižujú o
1 cent až na 9 centov za minútu. Klesajúca

krajín sveta sú spoplatnené jednotnou sadzbou 12 centov za minútu. Za SMS a MMS do
EÚ, USA a Kanady zaplatia zákazníci Šikovnej
Primy rovnako ako doma 6 centov.

K Šikovnej Prime aj Prima
nekonečné balíky
Šikovná Prima ponúka riešenie aj tým
zákazníkom, ktorí sa v komunikácii nechcú
obmedzovať a preferujú možnosť nekonečnej
komunikácie. Svoju Šikovnú Primu môžu
prispôsobiť svojím potrebám flexibilnou
aktiváciou Prima nekonečných balíkov. Balíky
je možné aktivovať kedykoľvek to zákazník
potrebuje, a to jednorázovo alebo s automatickým predlžovaním.

Znižujúca sa cena za prenesené dáta
Okrem klesajúcej tarify za hlasové služby sa u
Šikovnej Primy znižuje aj cena za prenesené
dáta od 0,79 eura až na 0,01 eura za MB. Platí
tu však rovnaké obmedzenie ako u Šikovnej
voľby, po prenesení 690 MB dát za mesiac,
čo zodpovedá sume 15 eur, sa dátový prenos
automaticky zastaví. Zákazník o tom bude
informovaný prostredníctvom SMS správy.

Šikovná Prima karta je k dispozícii pre nových

Orange uvádza predplatenú kartu Šikovná Prima s klesajúcou tarifou a bonusmi za výšku spotreby
Po nedávnom predstavení programu Šikovná
voľba prináša operátor obdobnú ponuku s
klesajúcou tarifou a bonusmi za výšku spotreby aj pre predplatenú kartu Prima. Nová edí-

cena je počítaná vždy v rámci kalendárneho
mesiaca.
Volania so Šikovnou Primou nielen do Európy,
ale aj do USA a Kanady a ďalších vybraných

zákazníkov, získať ju však môžu aj existujúci
zákazníci s kartou Prima alebo Prima WOW.
Stačí, ak pošlú bezplatnú SMS s textom
SIKPRIMA na číslo 444.
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Orange vylepšuje Šikovnú Primu klesajúcou cenou za
nekonečné balíky

Začiatkom mája predstavil Orange predplatenú kartu Šikovná Prima, ktorá sa
vyznačuje predovšetkým klesajúcou tarifou
v závislosti od pretelefonovaných minút a
prenesených dát. Po necelom mesiaci prišiel
operátor s jej prvým vylepšením – od 30.
mája zavádza klesajúcu cenu aj za Prima
nekonečné balíky, ktoré slúžia na jej prispôsobenie aktuálnym telekomunikačným potrebám zákazníka.

automaticky od prvého predĺženia počas celej
doby, ako budú mať balík aktivovaný. Znížená
cena sa automaticky aplikuje aj všetkým zákazníkom, ktorí si niektorý z Prima nekonečných
balíkov aktivovali už pred 30.5.2013, pokiaľ
spĺňajú podmienku nepretržitého využívania.

V praxi to znamená, že zákazníci, ktorí si k
svojej predplatenej karte aktivovali niektorý
z predplatených balíkov s automatickým
predlžovaním, zaň zaplatia zníženú cenu
a to hneď od prvého predĺženia. Zníženú
cenu za Prima nekonečný balík budú platiť

Prima nekonečné balíky si môžu aktivovať
aj zákazníci s pôvodným profilom Prima,
nakoľko znížená cena sa týka aj všetkých
Prima WOW kariet.

Presné zľavy za konkrétne balíky sa pohybujú
v rozpätí od 20 centov do 1 eura, ako je to
znázornené v tabuľke.

Letná akcia Telekomu
notebooky a tablety od 1 eura

O

perátori začínajú s akciami na letné
obdobie. Krátko po tom, ako Orange prestavil svoju ponuku tzv. Ideálnych paušálov,
prichádza s novou akciou aj Telekom. V
ponuke má viacero druhov notebookov a tabletov pre fixný aj mobilný internet a možnosť
získať fixný internet na dva roky za 5,99 eura,
prípadne mobilný zadarmo na 6 mesiacov.
Operátor akciu uvádza v piatok 1. júna 2013.

Štvorica notebookov v letnej
akcii

Ďalší notebook Lenovo ThinkPad Edge 530C
s 15,6“ displejom, 4 GB RAM a Pentium B960
procesorom bude ponúkaný v cene od 99 €.
Ponuku dopĺňa aj ultratenký Acer Aspire V5
471.

Ponuka tabletov v letnej akcii
Zákazníci budú mať na pri fixnom internete
tiež možnosť vybrať si jeden zo štyroch
tabletov bez splátok. Dva z nich ponúkajú
7-palcový, dva 10-palcový displej a všetky sú
vybavené OS Android.

Telekom ponúkne k fixnému internetu
niekoľko notebookov rozličných parametrov.
Acer Aspire V5 121 s 11,6“ displejom bude
ponúkaný za 1 €. Druhý model, Acer Aspire E1 s 15,6“ displejom, 2 GB RAM a Intel
Celeron procesorom a OS Windows bude
začínať od 1 €.

V letnej ponuke ponúkne Telekom DSL alebo
aj optický internet už za 5,99 € mesačne na
celých 24 mesiacov. Cena platí pre využívanie
Turbo 1 a Optik 1.
Ostatní zákazníci získajú cenu 5,99 € mesačne
na prvých 6 mesiacov, potom sa im uplatní
cena podľa tabuľky:

Samoinštaláciu zákazník neplatí. Modem získa
za 1 €, router za 19,90 €.
Mobilný internet na 6 mesiacov zdarma

Operátor ponúka notebooky aj k mobilnému
internetu. Akontácia začína od 1 eura.
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Fixný internet za 5,99 €
mesačne

Pri mobilnom internete sú k dispozícii dve
možnosti:
• zákazník, ktorý už využíva mobilný
hlasový program, môže získať Mobilný
internet na 6 mesiacov zdarma
• zákazník bez mobilného paušálu získa
cenu 5,99 € mesačne na prvých 6 mesiacov

Najnižší program MI 500 možno využívať za
5,99 € počas celých dvoch rokov.
Od 7. mesiaca platí zákazník za program mobilného internetu akciovú cenu.

Telekom
zavádza nové
balíčky pre Easy,
výrazne zdražuje
internet
Telekom začne od soboty 1. júna 2013
poskytovať nové balíčky pre predplatené
karty Easy i programy s kreditom Easy Fix.
Staré balíčky ruší a výrazne zvyšuje cenu za 2
GB internetový balíček.

Neobmedzené SMS do
všetkých sietí
Tento balíček bude dostupný pre Easy karty
i programy Easy Fix a umožní zákazníkom
posielať SMS do všetkých slovenských sietí.
Aktivácia prebieha cez SMS správu a príkaz
SMSALL ZAP. Cena balíčka je 7 € a platí 30 dní.

SURF MAX
Nový balíček dostupný iba pre predplatené
karty Easy Free a Easy Time. Obsahuje 2 GB
voľných dát pre využitie plnou rýchlosťou,
potom dôjde k spomaleniu na 64 kbps do
konca predplateného obdobia. Aktivácia
prebieha cez SMS správu a príkaz SURFMAX
ZAP. Cena balíčka je 9 € a platí 30 dní. V
tomto prípade operátor pristúpil k dramatickému zdraženiu, nakoľko doterajší obdobný
balíček Surf 30 s 2 GB dát stál len 5 eur. Od
uvedeného dátumu však už v ponuke operátora nebude.

SURF 500
Aj tento balíček bude dostupný iba pre
predplatené karty Easy Free a Easy Time.
Obsahuje 500 MB voľných dát a po ich
vyčerpaní bude prenos dát zablokovaný.
Aktivácia prebieha cez SMS správu a príkaz
SURF500 ZAP. Cena balíčka je 6 € a platí 30
dní. Doterajší balíček Surf 15, ktorý obsahoval
500 MB dát v cene 3,50 eura na 15 dní, už
viac nebude v ponuke operátora.

Internet v mobile 500
Tento balíček bude dostupný pre programy
Easy Fix a staršie predplatené karty Easy. Obsahuje 500 MB voľných dát a po ich vyčerpaní
bude prenos dát spoplatnený sumou 0,1 € za
1 MB. Aktivácia prebieha cez SMS správu a
príkaz NET500 ZAP. Cena balíčka je 6 € a platí
30 dní.
Ako bolo spomenuté, súčasné balíčky SURF
30, SURF 15 a web ‘n’ walk 25 už od 1. júna
2013 k dispozícii nebudú a Telekom bude
ponúkať iba nové portfólio balíčkov.
Spoločnosť Slovak Telekom umožní zákazníkom poistiť si svoje mobilné zariadenia
a modemy. Telekom uvádza túto služby
spolu so spoločnosťou Generali Slovensko
a zákazníci ju budú môcť využiť pri kúpe
nového zariadenia k mesačnému programu
a to celých 24 mesiacov. Podmienkou je teda
viazanosť na dva roky.

smere sa poistenie líši od podobnej služby
Orangeu, ktorá sa vzťahuje aj na stratu a
odcudzenie zariadenia. Oranžový operátor
ponúka dva varianty tejto služby – Klasik za 2
eurá mesačne a krytie do 222 eur a Premium
za 4 eurá do 666 eur. V oboch prípadoch
nemôže byť cena telefónu vyššia ako poistné
krytie.
O2 ponúkalo bezplatnú službu poistenia
pri kúpe mobilu, neskôr ju však zrušilo a
podobnú službu vo svojom portfóliu aktuálne
nemá.

Telekom umožní
poistiť si mobil,
tablet alebo modem
Mesačný poplatok za službu sa bude odvíjať
od ceny hardvéru. Zákazníci s lacnejším
prístrojom (do 100 €) môžu využívať službu za
0,99 €. Pre zákazníkov so strednými triedami
prístrojov (od 101 do 250 €) bude k dispozícii
za 1,49 € a pre modely od 251 € stojí služba
2,49 € mesačne.
Služba sa vzťahuje na používanie mobilu,
tabletu alebo modemu po celom svete. Poistenie platí v prípade poškodenia, zničenia i na
nasledujúce prípady:
• náraz, pád poistenej veci
• chyba konštrukcie, vada materiálu alebo
výrobná vada poistenej veci
• neodborné zaobchádzanie či nesprávna
obsluha, nešikovnosť
• úmyselné poškodenie či zničenie treťou
osobou
• skrat alebo iné pôsobenie elektrického
prúdu ako prepätie či koróna
• priamym úderom blesku, nárazom alebo
zrútením lietadla, jeho časti alebo jeho
nákladu
• požiar, likvidácia požiaru, výbuch
• voda vytekajúca z vodovodných zariadení
• záplava, povodeň, víchrica, krupobitie –
živelné riziká
Poistenie sa nevzťahuje na stratu alebo
krádež mobilu, tabletu či modemu. V tomto
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Zľava 10% z ceny
MHD lístka

Nový vernost-ný
program Extra
výhody

O

d mája mení operátor O2 zákaznícky
program O2 Super zóna na vernostný program Extra výhody. Cieľom má byť
hlavne väčšia jednoduchosť a prehľadnosť
v ponukách určených pre zákazníkov operátora. Nejde len o kozmetickú zmenu v názve,
nový program sa dotkne najmä pravidiel pre
získanie výhod a zliav, ktoré sú cielene vyberané s dôrazom na cestovanie a každodenné
potreby. Zahŕňajú napríklad lacnejšie tankovanie, výhodnejšie cestovanie v MHD, zľavy
na letenky a nákup batohov, kufrov, alebo
slnečných okuliarov.
Nový vernostný program Extra výhody
prináša zrušenie kategórií ponúk – zákazník
nájde odteraz všetky ponuky na jednom
mieste, dostupné je však ich filtrovanie či
skrátený a zjednodušený proces získavania
kódov. Výraznou zmenou prejde aj registrácia, ktorá sa zruší. Zákazníci už jednoducho
len napíšu svoje O2 telefónne číslo a kliknú
na políčko „Odoslať“ alebo pošlú jednoduchú
SMS pre získanie výhody. Operátor tiež
zdôrazňuje, že na rozdiel od konkurencie
nežiada od zákazníkov žiadne platby vopred.
O2 svoj nový zákaznícky program predstavilo
14. mája 2013 na zaujímavej tlačovej konferencii, ktorá sa konala počas jazdy autobusomveteránom po Bratislave. Viac informácií o
novom vernostnom programe a aktuálnu
ponuku zliav nájdete na www.extravyhody.
o2.sk
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Zákazníci O2 môžu cestovať v MHD od 7.
mája s SMS lístkom výhodnejšie. Každý zákazník, ktorý si aktivuje službu „Zľavnené MHD
lístky“, bude mať všetky zakúpené SMS lístky
lacnejšie o 10 %. Ponuka, okrem Bratislavy,
platí v ďalších piatich krajských mestách, kde
je možné zakúpiť SMS MHD lístok.
Všetci O2 zákazníci majú možnosť aktivovať
si službu „Zľavnené MHD lístky“, s ktorou
cestujú v prostriedkoch MHD pri kúpe lístku
prostredníctvom SMS o 10 % výhodnejšie.
Službu si zákazníci môžu od 7. mája aktivovať
na stránke www.extravyhody.o2.sk, prostredníctvom zaslania SMS správy na číslo 99222 s
kľúčovým slovom „MHD“. SMS lístky platia v
mestách Banská Bystrica, Bratislava, Košice,
Prešov, Žilina a Trnava. V prípade ak by O2 sprístupnilo SMS MHD lístky aj v iných mestách,
zákazníci budú mať zľavu automaticky aj v
pridaných mestách.

O2 v Q1 2013 dosiahlo 1,4 milióna
zákaz-níkov, stúpali aj výnosy
Spoločnosť O2 zverejnila prostredníctvom
tlačovej správy svoje aktuálne hospodárske
výsledky. Celkové výnosy spoločnosti v prvom
kvartáli 2013 vzrástli medziročne o 13,9 % na
50 mil. €. Priemerný mesačný výnos na zákazníka (ARPU) predplatených služieb dosiahol
v prvých troch mesiacoch aktuálneho roka
výšku 7,3 €, ARPU pri zákazníkoch platiacich
na základe faktúry predstavoval 14,7 €.

K 31. marcu 2013 dosiahol počet aktívnych
zákazníkov 1,4 mil. Oproti porovnateľnému
obdobiu predchádzajúceho roka to predstavuje medziročný nárast o 14,9 %, pričom
od začiatku roka 2013 zaznamenalo O2 čistý
nárast zákazníckej bázy o vyše 43,5 tisíc. Za
týmto nárastom stál 26,7% medziročný nárast
zákazníkov fakturovaných služieb na takmer
682,5 tisíc, zatiaľ čo počet zákazníkov predplatených služieb vzrástol medziročne o 5,5 %
na 715,3 tisíc.
Podiel zákazníkov fakturovaných služieb na
celkovej zákazníckej báze spoločnosti stúpol
medziročne o 4,5 percentuálneho bodu na
48,8 %. Od 1. januára 2013 do 31. marca
2013 si zákazníci do siete O2 preniesli už 41
920 telefónnych čísel.

Wayra Week
skončil megaúspechom slovenských tímov
Na Wayra Week v Prahe slovenské tímy
prevalcovali zahraničnú konkurenciu. Až 9
z 10 tímov, ktoré získali možnosť pracovať
v pražskej Wayra Akadémii, je slovenských.
Hlavným cieľom akcelerátora Wayra je podpora inovatívnych technologických projektov a pomoc s uplatnením na trhu. Projekt
Wayra, riadený spoločnosťou Telefónica
Digital, prichádza po veľkom úspechu v Južnej
Amerike tento rok do Európy. Nová pražská
akadémia teda bude pôsobiť ako centrum pre
talenty z oblasti digitálneho priemyslu z celej
strednej a východnej Európy.

Slovenské tímy, ktoré sa prebojovali do pražskej Wayra Akadémie:
Excalibur
Mobilná aplikácia, ktorá mení pravidlá
internetovej autentifikácie – ponúka nové
riešenie, ktoré je bezpečné aj praktické.

Invoicebysquare
Softvérové riešenie pre aplikácie a cloudy,
ktorá premosťuje svet elektronických a
papierových faktúr umiestňovaním QR kódov
na faktúry – vytváranie elektronickej faktúry
na papieri.
Linxy
Linxy je encyklopédia a slovník na princípe
rozšírenej reality. Pri čítaní knihy, časopisu,
stačí nasmerovať svoj smartfón na text a
získate informáciu, ktorú potrebujete.
Mapilary
Mapilary naviguje ľudí , ktorí sa chcú stretnúť,
navrhuje miesta stretnutí a ponúka aj
možnosť trackingu.
Mapz (Remote Assistant)
Asistenčný program pre zrakovo postihnutých, ktorý im v reálnom čase prostredníctvom mobilných zariadení pomáha žiť vo svete
vytvorenom pre ľudí so zrakom.
Networker
Networker je LinkedIn aplikácia, ktorá
pomáha nadviazať kontakt, odporúča relevantných ľudí, stimuluje stretnutia a pomáha
pri nadväzovaní na uskutočnené mítingy.
ONXPO
ONXPO mobilná aplikácia a web, ktoré
pomáhajú usporiadateľom výstav zvýšiť zásah, zisk a návratnosť nákladov ich podujatí.
TrashOut
Mobilná aplikácia, ktorá umožňuje miestnym
komunitám bojovať proti ilegálnym skládkam
a to veľmi elegantným spôsobom.
WOPPA
WOPPA je webová platforma, ktorá
zhromažďuje aktuálne študijné príležitosti
a možnosti stáží a motivuje mladých ľudí k
vyšším výkonom v ich živote.
BRANISLAV CABAN
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Hráme sa s Androidom - Top
10 hier za jún

Ideálne paušály
Orange
Vývojárske štúdio Rebel Twins, s ktorým
sme sa v minulosti stretli vďaka hre Crumble
Zone, si pre všetkých fanúšikov mobilných
hier pripravilo nový titul s názvom Daddy
Was a Thief. Tentokrát sa jedná o hru typu
“nekonečná behačka” s trochu odlišným
konceptom. Používateľov zaujme najmä
bohatá animovaná grafika, ktorá je doplnená
výbornou hrateľnosťou.
V hre sa ocitnete v roli otca, ktorý dostal
od zamestnávateľa výpoveď a tak nemá inú
možnosť, než prečítať si knihu “Robbery for
dummies” a začať kradnúť, aby uživil svoju
rodinu. Po vylúpení banky, otec preskočí na
susednú budovu a využíva svoju hmotnosť
aby sa prebúral jednotlivými poschodiami
smerom nadol. Ovládanie je v tomto prípade
veľmi jednoduché – pomocou gesta potiahnutím prsta nadol. Veľmi veľkú rolu hrá
najmä načasovanie. Na každom poschodí sú
umiestnené rôzne prekážky ako napríklad
delo, ktoré vás zmenší alebo policajní dôstojníci, ktorí na vás strieľajú. Peniaze získavate
za rozbíjanie predmetov a môžete ich použiť
na nákup vylepšení alebo úprav vzhľadu.
Postupom hry sa vám odomykajú aj ďalší
herný obsah.
Daddy Was a Thief je veľmi jednoduchá
no podarená hra, ktorá sa postará o
niekoľkohodinovú zábavu. Jednotlivé
poschodia sú generované náhodne, čím je
zaručená odlišnosť každého kola. Najväčšou
nevýhodou nového titulu je absencia určitej
formy úloh, ktoré poznáme z úspešných
hier typu Subway Surfer alebo Temple Run.
Takýmto spôsobom vás hra po čase prestane
baviť a jediným ťahákom zostane zbieranie
mincí s cieľom zakúpiť si upgrade alebo
prekonávať svoje skóre.

Túto hru zrejme netreba náruživým mobilným
hráčom bližšie predstavovať. Jedná sa o veľmi
známeho predstaviteľa tzv. tower defense
žánru, teda typu hier, v ktorých je hráčovou
úlohou brániť sa pomocou prevažne statických obranných prostriedkov proti postupne
prichádzajúcim vlnám nepriateľov.
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Pred uvedením Ideálnych paušálov bol
vaším nosným produktom program
Wow. Vedeli by ste zhrnúť jeho prínos a
niekoľkými číslami vyjadriť míľniky, ktoré
sa mu podarilo dosiahnuť? (napr. počet
zákazníkov, ktorí ho využívali, alebo priemerný výnos na zákazníka)
Hlavným prínosom konceptu WOW pre
slovenských zákazníkov bol príchod flatových
paušálov do všetkých sietí, ktoré sme za
dostupnú cenu priniesli ako prvý operátor aj
slovenským zákazníkom. Tento krok v priebehu jedného roka zásadne zmenil trh mobilnej
komunikácie a opäť ho posunul vpred. Sme
radi, že opäť to bol Orange, ktorý priniesol
ďalšiu významnú vec – flatové paušály do
všetkých sietí za mainstreamovú cenu. Chceli
sme priniesť niečo, čo kvôli cene nebude
len imidžovkou v cenníku ako tomu bolo u
jedného z našich konkurentov, ale prinesie
cenovo dostupnú alternatívu pre rozhodujúcu
skupinu zákazníkov.
O tom, že sa nám to podarilo svedčí fakt, že
našu novú ponuku za jeden rok využilo viac
ako 690 tisíc zákazníkov. O to, že sa nám podarilo ponuku dobre nastaviť a priniesť niečo,
čo je pre zákazníkov naozaj výhodné, svedčia
aj nasledovné fakty: o 22% narástol počet
prevolaných minút na jedného zákazníka,
zaznamenali sme 83% nárast odoslaných
správ a 50% nárast počtu prenesených dát na
jedného užívateľa.
Zaujímavosťou je, že 70% zákazníkov si
vybralo niektorú zo zvýhodnených WOW
ponúk. Viac ako polovica zo všetkých zákazníkov s programom WOW si zobrala niektorý
nekonečný balík, z nich jedna štvrtina sa
rozhodla pre nonstop volania do všetkých
sietí SR.

Program Wow bol vo vašej ponuke
relatívne krátke časové obdobie, asi
jeden rok. Prečo ste opäť pristúpili k takej
výraznej zmene portfólia vašich produktov a program Wow nahradili novými
Ideálnymi paušálmi? Znamená to, že Wow
nenaplnil vaše očakávania?
Orange sa snaží byť pružný v inováciách a
prinášať zákazníkom neustále niečo nové.
Z hľadiska komunikácie je zmena naozaj
výrazná – prechádzame na úspešný medzinárodný koncept so symbolom zvieratiek.

Peter Tóth

Corporate Affairs Manager
Z hľadiska obsahu je však táto zmena
predovšetkým o vylepšení a obohatení
ponuky. Spomínal som zaujímavosť, že až
70 % zákazníkov, ktorí prešli na WOW, si
vybralo niektorú zo zvýhodnených WOW
ponúk. To znamená, že napriek tomu, že
zákazníci majú u nás voľnosť v tom, ako si
môžu nakombinovať volania, správy, dáta a
ďalšie služby, jednoznačne preferujú preddefinované balíky. Týmto zákazníkom sme
sa rozhodli vyjsť v ústrety a tieto balíky ešte
viac vylepšiť a ešte viac zvýšiť ich hodnotu.
Ich súčasťou sa stali novinky ako je poistenie
faktúry, prenos kreditu či dokonca zvýhodnené roamingové hovory, správy a dáta za
ceny „ako doma“ zahrnuté priamo v paušále.
Odteraz si naši zákazníci môžu pri každom
paušále vybrať aj 12-mesačnú viazanosť. A
samozrejme ponúkame rovnaké výhody aj
bez viazanosti pre zákazníkov, ktorí nepotrebujú nový telefón, chcú však využívať výhody
Ideálnych paušálov.

Program Wow sa vyznačoval veľkou
variabilnosťou a zákazník si mohol
„vyskladať“ paušál podľa svojich potrieb
a preferencií. Táto možnosť je u nových
ideálnych paušálov oklieštená na minimum. Nie je to krok späť?
Možnosť vyskladať si paušál ostáva naďalej k
dispozícii s pomerne veľkou voľnosťou. Ako
som spomínal, napriek tomu, že zákazníci
dostali možnosť vyskladať si svoj program, až
70 % zákazníkov uplynulý rok uprednostnilo
vopred definované ponuky. Preto sme sa viac
zamerali práve na tieto balíky, ktoré sme ešte
viac sprehľadnili, zjednodušili a pridali služby,
ktoré zlepšujú užívateľský komfort zákazníkov.
Zároveň sme zaviedli princíp, že každý balík
má odteraz v sebe nejakú nekonečnú službu.
Zákazníkom chceme za ich mesačný poplatok
priniesť čo najvyššiu hodnotu.
Navyše, príchodom Ideálnych paušálov

možnosť vyskladať si svoj vlastný paušál
nezanikla, zákazníci naďalej majú túto
možnosť. Naďalej máme v ponuke aj „holý“
mesačný balík nekonečných hovorov v
sieti Orange, dokonca v dvoch verziách,
ktorý sa dá kombinovať s doplnkovými
službami a balíčkami. No a veľkú voľnosť
v kombinovateľnosti ponúkajú aj Ideálne
paušály. Zákazníci si svoj ideálny paušál môžu
vylepšiť doplnkovými službami – od prenosu
kreditu, cez poistenie faktúry až po rôzne
balíčky služieb.

Aké sú podľa vás hlavné výhody Ideálnych
paušálov voči programu Wow?
Za 4 najpodstatnejšie považujeme
jednoduchosť, úžitkovú hodnotu a vyšší
užívateľský komfort
• nová ponuka je oveľa jednoduchšia
– skladá sa z dvoch dvojíc paušálov.
Prvá dvojica (Sova, Kengura) je určená
zákazníkom, ktorých hlavnou potrebou je
telefonovanie, prípadne posielanie SMS
a MMS správ. Druhá dvojica paušálov
(Delfín a Panter) oslovujú hlavne
aktívnych ľudí, ktorí sa komunikácii
neobmedzujú len na telefonovanie a
správy, ale používajú aj dátové služby.
• nová ponuka je ešte výhodnejšia, ako
tá doterajšia, lebo za rovnaké peniaze
prináša Orange opäť vyššiu úžitkovú hodnotu a viac zahrnutých služieb v paušále.
Súčasťou paušálov sa stali služby ako
poistenie faktúry, cez neobmedzené
volania na preferované čísla až po výhodné roamingové volania v celej Európskej
únii.
• nové paušály prinášajú novinky, ktoré
zlepšujú váš užívateľský komfort a ktoré
tu doteraz neboli. Orange ako jediný
umožňuje aj počas viazanosti spraviť si
Prestávku, rozložiť si dotovanú cenu na
viac bezúročných splátok, poistiť si faktúru a pod. Pri každom paušále si taktiež
sami môžete zvoliť, či sa chcete viazať
a ak áno, pri každom paušále si okrem
klasickej 24-mesačnej viazanosti môžete
vybrať aj 12 mesiacov. Vďaka tomu v
Orangei nemusíte robiť kompromisy, ak
si budete chcieť zobrať akciový telefón,
ale obávate sa viazanosti.

Ideálne paušály, ktoré sú následníkmi
programu Wow, sú pomenované podľa
štyroch rôznych zvierat. Ako sami
uvádzate, jedná sa o osvedčený medzinárodný koncept skupiny France Telecom – Orange. V slovenčine však názvy
týchto zvierat v spojitosti s paušálmi
môžu pôsobiť trochu divne a stali sa
terčom rôznych žartov, posmeškov
a spodobňovaní. Čakali ste aj takéto
reakcie? Čo na ne hovoríte?
Pomenovanie paušálov je síce na slovenské pomery neštandardné, no v zahraničí

úspešne funguje a preto veríme, že si ho
obľúbia aj Slováci. Celá symbolika vychádza
z hodnôt značky Orange, ktorému je blízka
hravosť a priateľskosť.

Ako to zatiaľ vyzerá s obľúbenosťou
nových Ideálnych paušálov u zákazníkov?
Máte už k dispozícii prvé štatistiky, prípadne porovnanie počtu aktivácií nových
paušálov a predchádzajúceho programu
WOW za rovnaké časové obdobia?
Ideálne paušály sú v ponuke necelé dva
týždne, no záujem zákazníkov o ne nás veľmi
príjemne prekvapil. Nárast záujmu o paušály
Orangeu sme očakávali, zaujímavosťou však
je, že najviac vzrástol záujem o paušály
okolo 30-40 eur, teda o Kenguru a Pantera.
Zákazníci oceňujú, že Orange im dá v paušále
nekonečné možnosti komunikácie od hovorov, cez správy a dáta až po výhodné roamingové volania v celej EÚ za ceny „ako doma“.

Plánujete uviesť aj ďalšie Ideálne paušály,
prípadne nejaké doplnkové služby k nim?

Kingdom Rush sa prvýkrát objavila ako
flashová hra v roku 2011 a o polroka neskôr
bola portovaná na platformu iOS. V oboch prípadoch bola prijatá a hodnotená
veľmi priaznivo a mnohí hráči ju považujú
dokonca sa najlepší kúsok svojho druhu. O to
potešujúcejšia je správa, že Kingdom Rush je
už k dispozícii aj pre Android telefóny.
Jedná sa o klasickú tower defense hru,
zasadenú do rozprávkového sveta, hýriaceho
farbami a detailnými animáciami. Nechýbajú
klasické kulisy takéhoto prostredia, ako husté
zelené lesy, zasnežené hory, či rozľahlé pusté
pláne. Základným obranným prvkom sú rôzne
typy veží, ktoré hráč umiestňuje pozdĺž cesty,
ktorou prichádzajú nepriatelia. Nechýbajú
však ani rôzne typy vojenských jednotiek,
ktoré sa dajú umiestňovať priamo na cesty a
prípadne aj presúvať. K dispozícii sú aj deviati
hrdinovia s rôznymi špeciálnymi vlastnosťami,
ktoré môžu využiť v boji proti viac než 50
typom nepriateľov.
To, čo túto hru odlišuje od stoviek podobných, je skvelá hrateľnosť a zábavnosť. Hra
síce nie je zadarmo, ale investícia 1,53 eura za
hodiny hernej zábavy nie je nijako závratná.

Ak si to trh vyžiada a budú si to priať aj naši
zákazníci, prečo nie? Byť aktívny v inováciách
je pre nás nesmierne dôležité. Potreby zákazníkov sa veľmi rýchlo menia a zákazníci od
nás právom očakávajú stále viac. Samozrejme
máme plány aj ako ďalej rozvíjať koncept
Ideálnych paušálov, ale konkrétnosti budeme
môcť prezradiť, až keď to bude aktuálne.
Jednou z najčastejších výčitiek smerom
k novým paušálom je drastické zníženie
objemu dát, ktoré u najnižších paušálov dosahuje len 10 MB. Nemyslíte si, že v dnešnej
dobe je to už absolútne nepostačujúce?
(doplňujúca otázka - koľko priemerne minie/
presurfuje váš zákazník mobilných dát vo
svojom smartfóne?)
Dať 10 MB bezplatných dát ku každému
paušálu je to najmenej, čo sme mohli urobiť
pre majiteľov telefónov a smartfónov, z
ktorých zďaleka nie všetci majú, a ani nie
všetci plánujú mať aktivovaný dátový balíček.
Ako som spomínal, snažíme sa našich zákazníkov počúvať a videli sme, že mnohých trápi
to, že nemajú záujem platiť si dátový balíček,
ale nechcú ostať úplne odrezaní od internetu
v mobile. Preto sme sa rozhodli ako prvý operátor dávať prvých 10 MB prenesených dát
každý mesiac bezplatne.
Pokiaľ ide o množstvo predplatených dát,
Orange dáta neubral, naopak, ešte aj pridal
v balíkoch, ktoré sú určené primárne pre
zákazníkov s dátovými potrebami. Treba si
uvedomiť, že zďaleka nie všetci zákazníci sú
orientovaní na dáta a nemá zmysel tlačiť ich
do paušálov a tým navyšovať ich cenu pre
zákazníkov, ktorí chcú len výhodné volania,
SMS a MMS správy. Naše Ideálne paušály
sú preto rozdelené do dvoch skupín: Sova

Poľské vývojárske štúdio Infinite Dreams
sprístupnilo v obchode Google Play ďalšie
pokračovanie veľmi obľúbenej a úspešnej
hry Can Knockdown 3. Autori sa tentokrát
rozhodli zmeniť prístup a od predchádzajúceho nekonečného štýlu hry, prešli na podobný
systém levelov, aký poznáme napríklad z Angry Birds. Veľkými zmenami prešlo aj grafické
spracovanie, ktoré sa postará o úplne nový
a realistickejší herný zážitok. Poďme sa však
pozrieť na to, čo nám novinka ponúka.
Can Knockdown 3 vás privíta úvodným menu,
kde nájdete nastavenia, informácie o hre,
rebríček, úspechy a v neposlednom rade
tlačidlo Play. Celé prostredie je interaktívne a
využitím akcelerometra sa mierne pohybuje
podľa polohy smartfónu. Ovládanie menu
je možné prostredníctvom tlačidiel ako aj
dotykovými gestami vľavo, vpravo a nadol.
Stlačením tlačidla Play sa dostanete do
ponuky levelov, kde nájdete 5 rôznych úrovní
s narastajúcou obtiažnosťou, pričom každá
obsahuje 20 levelov. V každom kole môžete
získať skóre a maximálne 3 hviezdy, pričom
určitý počet hviezd odomyká ďalšie úrovne.
Napríklad z prvej úrovne musíte získať minimálne 50 zo 60 hviezd na odomknutie ďalšej.
Princíp hry je už známy z predchádzajúcich
verzií, no pre tých, ktorí hru nepoznajú,
cieľom je zhodiť všetky plechovky z podstavca čo najmenším počtom baseballových
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loptičiek, ktoré sú dostupné v spodnej časti
obrazovky. Lopty hádžete ťahom prsta na
určené miesto, pričom rýchlosť pohybu
udáva aj rýchlosť samotnej loptičky. Veľmi
rýchlym “švihnutím” získa bonus v sile, čo
zistíte modrým sfarbením. V ďalších leveloch sa do hry pridávajú nové prvky, ako
výbušná plechovka, odolné drevené podstavce, plechovka s dodatočnou loptičkou a
podobne. Rozmiestnenie je stále náročnejšie
na triafanie a v ďalších úrovniach sa poriadne
zapotíte.
Can Knockdown 3 je veľmi podarené
pokračovanie predchádzajúcich titulov, ktoré
sa tešia miliónom stiahnutí a pozitívnych
reakcií hráčov. Grafické spracovanie je naozaj
na vysokej úrovni a hra ponúka veľmi reálnu
fyziku. Nový herný prístup v nás vyvolal
väčšiu závislosť. Hra vás neprestane baviť ani
po niekoľkých hodinách a keď sa vám podarí
prejsť jednotlivé úrovne, potom sa môžete
potrápiť nad prekonaním ostatných hráčov
alebo získaním všetkých úspechov, ktorých je
spolu 42.

Na úvod opäť nevyhnutné uvedenie do
príbehu: skupina malých hmyzích hrdinov
bola uväznená v uzatvorenej krabici, z ktorej
vedie na slobodu len malý otvor. Chrobáky
dokážu prežiť len na červených uzáveroch z
fliaš a zároveň sa len z nich dokážu odrážať
na skoky, ktorými sa môžu dostať na slobodu.
Správne naplánovanými skokmi, prípadnými
aj odrazmi od stien a občasným sa dogúľaním
k cieľu je možné zachrániť všetkých hrdinov,
ktorí sa v škatuli v danom leveli nachádzajú.
Vždy však treba mať na pamäti, že mimo
viečok potvorky do pár sekúnd umrú.
Hra ponúka celkovo 140 levelov, ďalších 30
je možné odomknúť dosiahnutím rovnakého
počtu úspechov, ktoré je možné splniť. Body
sa získavajú za rýchlosť, akou každý level
prejdete a za hviezdičky, ktoré sa vám v
ňom podarí pozbierať (max. 3). Vo vyšších
leveloch pribúdajú rôzne priečky, ventilátory a kadejaké iné statické, pohyblivé či
otáčavé prekážky, ktoré treba pri plánovaní
skokov zohľadniť. Treba uznať, že autori si
na fyzikálnom modeli hry dali naozaj záležať,
nezanedbali však ani peknú kreslenú grafiku
a vydarené zvukové efekty. Ako celok tak hra
pôsobí veľmi dobrým dojmom.
Jump Out! sa dá hrať aj bez dodatočných
investícií, ale nejaké mikrotransakcie sa v hre
predsa len nachádzajú. Nevýhodou sú tiež
reklamy na ďalšie hry, ktoré autori hráčom
podsúvajú dosť často a agresívne. Keď si
však odmyslíme tieto drobnosti, jedná sa o
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a Kengura je pre ľudí, ktorých primárnou
potrebou je telefonovanie a správy a nechcú
platiť zbytočne za dáta. Rozsah disponibilných
volaní v paušále si môžu škálovať od volaní
na vybrané čísla, cez nekonečné volania vo
vlastnej sieti až po nekonečné volania do
všetkých sietí. Nie každý predsa potrebuje
paušál s nekonečnými volaniami do všetkých
sietí. Títo zákazníci majú samozrejme aj
naďalej možnosť aktivovať si k paušálu aj
dátový balíček samostatne.
Druhá dvojica – Delfín a Panter sú určené
zákazníkom, ktorí požadujú dáta, pretože
využívajú sociálne siete alebo internet v
mobile. Títo zákazníci si u nás môžu vybrať
z paušálov, ktoré už obsahujú od 250 do
3000 MB predplatených dát a samozrejme
nekonečné sociálne siete, nekonečné hovory,
správy atď.

Paušály Kengura stoja nezanedbateľných
25, resp. 30 eur. Za túto relatívne vysokú
sumu dostanú zákazníci rovnako ako u
najnižších a najlacnejších paušálov len 10
MB dát a za všetky dáta navyše si musia zaplatiť. Nepovažujete to za zjavne
nevýhodné pre zákazníka, hlavne v porovnaní s konkurenciou?
Za uvedené sumy naši zákazníci môžu dostať
nie 10, ale 500 až 1000 MB dát, a k tomu
napríklad neobmedzení volania, či správy.
Napríklad za 17 eur pri kombinácii Sovy 10
a Internetu v mobile získajú každý mesiac 10 eur kredit (napr. 100 min hovorov),
neobmedzené volania na 3 čísla a 700 MB
dát na internet v mobile. S Delfínom 15 v
kombinácii s Internetom v mobile získate za
22 eur každý mesiac 1 GB dát, neobmedzené
SMS a MMS a neobmedzené sociálne siete
a ďalšie bonusy. Za 30 eur si u nás môžete
aktivovať Pantera s 500 MB predplatených
dát atď. A to sa bavíme o cenách bez zľavy. Ak
si uplatníte zľavu na paušál bez telefónu, tak
napríklad za 31,50 môžete mať Pantera 35 s
nekonečnými volaniami, správami a 500 MB
internetom.

Orange bol mnohokrát kritizovaný za
neprehľadnosť ponúk a cenníka. Ideálne
paušály sú oproti WOW síce o niečo
prehľadnejšie, stále však nie dostatočne
a výrazne utrpela ich flexibilita. Mnohí
ľudia sa v diskusiách sťažujú, že nové
Ideálne paušály im neposkytujú žiadnu
porovnateľnú alternatívu k ich existujúcim
paušálom. Čo by ste im poradili?
Ak si porovnáte doterajšie zvýhodnené WOW
Ponuky, nové Ideálne paušály sú vlastne
ich vylepšené verzie. Len za rovnakú cenu
prinášajú v rámci paušálu viac služieb. Napríklad paušál Maximum 2 s mesačným poplatkom 40 eur doteraz obsahoval nekonečné
volania, nekonečné správy a nekonečné dáta
v mobile. Nový paušál Panter 40€ za 40 eur

mesačne (príp. za 36 eur, ak si k nemu zákazník nezoberie MT) zahŕňa už aj roamingový
balík Moja Európa, teda volania a správy v
celej EÚ za 12 centov. Obsahuje tiež o 1 GB
viac dát mesačne dostupných pri maximálnej
rýchlosti.
Prípadne, ak porovnáme Delfín 20 € ( za 20
€ mesačne, s možnými ďalšími zľavami, napr
10% ak si nevezme MT, prípadne 5 eur, ak
sa preukáže preukazom ISIC, ITIC či Euro 26.
Vďaka kombinácii zliav môže byť mesačný
poplatok 13 eur) s porovnateľným paušálom
Zábava 3 za 18,99 eur, zákazník získa vyšší
kredit, ktorý môže použiť na volania či dáta,
a tiež neobmedzený prístup na sociálne siete.
V rámci Bonusovej služby si môže zvoliť, či
chce bezplatne na 6 mesiacov službu Orange
Hudba, prípadne 3 čísla v sieti Orange na
nekonečné volania.

Uvažujete v najbližšej budúcnosti nad
nejakým vylepšením, či pozmenením
Ideálnych paušálov? Ak áno, môžete tieto
plány konkretizovať?
Našim zákazníkom chceme prinášať stále
nové výhody a našu ponuku rozvíjať.
Konkrétnejší budeme môcť byť samozrejme,
až keď to bude aktuálne.

Aké sú vaše hlavné očakávania v súvislosti
s novými Ideálnymi paušálmi?
Tak ako doteraz, chceme ostať
najvýhodnejšou voľbou v zmysle hodnoty za peniaze zákazníkov. Naším cieľom je
poskytovať zákazníkom v rámci mesačného
poplatku stále viac.
Ďakujeme za rozhovor a prajeme veľa úspechov v ďalšej práci.
MICHAL CHABADA

BRANISLAV CABAN

celkom zábavnú a vydarenú hru, ktorá stojí za
vyskúšanie.

Hra Kiwi! bola inšpirovaná počítačovou animáciou, ktorú v roku 2006 vytvoril newyorský študent Dony Permedi a na spomínanom
portáli sa stala obrovským hitom s viac než 34
miliónmi pozretí. Ako uvádzajú autori hneď
na začiatku, hra je poctou autorovi a jeho trojminútovému dielu, ktoré sa na Youtube stalo
fenoménom. Ak ste ho ešte nikdy nevideli,
odporúčame vám ho na spomínanom portáli
zhliadnuť, rozhodne stojí za to a navyše vás
skvele uvedie do hry.
Tá je založená na známom hernom engine
Unity a jedná sa o typ tzv. endless runner.
To znamená, že hráč ovláda postavu, ktorou
vie hýbať do strán a vyhýbať sa prekážkam,
ale nemôže priamo ovplyvniť jej beh, alebo
zastaviť. Typickým príkladom je známy hit
Temple Run.
Kiwi! ponúka podobné zobrazenie z pohľadu
tretej osoby, pričom však umožňuje hráčovi
presúvanie sa až medzi tromi horizontálnymi
a dvomi vertikálnymi líniami. Presúvanie sa
realizuje ťahom prsta po displeji v príslušnom
smere. Je potrebné vyhýbať sa všetkým
prekážkam, zbierať hviezdy, rôzne bonusy a
samozrejme, dostať sa čo najďalej. Rýchlosť
hry sa postupne zvyšuje a prekážok pribúda,
takže to nebude až také jednoduché, ako sa
zdá.
Kiwi! – the game je skutočne dôstojnou
poctou dojímavému videu o vtákovi Kivi,
ktorý si splnil svoj životný sen. Hra je zadarmo
a neobsahuje žiadne reklamy ani mikrotransakcie, čo je v dnešnej dobe u mobilných hier

výnimočné.
Svet, ako sme ho poznali, zmizol. Zmenil sa
na nekonečné bojisko, na ktorom musíte
viesť svoj tím, získavať suroviny a bojovať o
holé prežitie. Našťastie, nebudete na to sami,
sprevádzať vás bude vaša fešná pobočníčka,
ktorá vám v prvých troch tréningových
misiách vysvetlí, ako ovládať pechotu, bojové
vozidlá i vrtuľníky. Ovládanie je veľmi jednoduché, proste stačí ťuknúť na vašu jednotku a
potom na nepriateľa, ktorého má napadnúť.
Medzi jednotlivými bojovými misiami je tiež

dôležité budovať vašu základňu, v ktorej je
možné trénovať nováčikov a vyrábať nové
vozidlá. Určitou nevýhodou je, že tréning
jednotky, alebo stavba budovy zaberie nejaký
čas (môže to byť aj polhodina) a ak ho chcete
skrátiť na minimum, musíte obetovať nejaké
zlato, ktoré v hre slúži ako univerzálne platidlo. To sa dá získať za úspešné misie, alebo
(áno, hádate správne:-) prostredníctvom dnes
tak rozšírených mikrotransakcií.
Hra obsahuje dva herné módy, Kampaň a
Multiplayer. Na odomknutie druhého menovaného však musíte získať nejaké skúsenosti
a dosiahnuť level 4. V rámci multiplayeru sa
potom dajú vytvárať aliancie a hrať pravidelné turnaje. Grafika hry je „dvojrozmerná“,
bojisko je vidieť šikmo z nadhľadu, pričom
je možné zoomovať a približovať si tak si tak
potrebné detaily.
Asi najväčšou slabinou je ovládanie prostredníctvom dotykového displeja, kvôli čomu musel byť herný systém výrazne zjednodušený
a PC stratégiám sa ani nepribližuje. Skalných
priaznivcov tohto žánru však iste poteší
možnosť zahrať si strategicky ladenú hru
počas ciest, alebo v situáciách, kedy nemajú

prístup k počítaču.
Stavanie mostov je na mobilných telefónoch
celkom obľúbená téma a v Google Play
nájdeme dosť hier s takýmto zameraním.
Je to zaujímavý herný žáner, ktorý spája
tvorivosť, kreativitu, logiku a zmysel pre
fyzikálne zákonitosti do jedného celku.
Navyše, jeho cieľom nie je ničenie, ako to
býva u mnohých iných herných žánrov. Stačí
však trochu nedôslednosti a deštrukcia príde
na rad aj v tejto hre:-)
Bridge Constructor Playground Free je
pokračovaním úspešnej hry Bridge Constructor, ktorú takisto odporúčame do vašej
pozornosti, ak máte tento typ hier radi.
Pre nováčikov je naopak určený podrobný
tutoriál, ktorý ich zasvätí do ovládania hry a
pridá aj pár dobrých tipov, ako mosty stavať.
Samotné budovanie nie je zložité, na každej
strane budúceho mosta sú oporné body,
od ktorých je potrebné ťahom prsta začať
vytvárať konštrukciu. Vo vyšších leveloch
nájdeme tieto oporné body aj vo forme
stredových pylónov, čo robí konštruovanie
mostov ešte zaujímavejším. K dispozícii sú
tiež rôzne materiály, ktoré majú samozrejme
rozdielnu nosnosť, vlastnosti a možnosti
využitia. Keď most dokončíte, môžete ho
otestovať buď pomocou osobných áut, alebo
nákladných, na základe čoho bude vypočítané
záverečné bodové ohodnotenie.
Grafika hry sa naozaj vydarila a patrí k tomu

najlepšiemu, čo sme u takéhoto typu hier
doteraz mohli vidieť. Krajina je rôznorodá,
mosty je možné stavať ponad hlboké údolia,
rieky, kanály; všetko je pekne animované
a farebné. Grafika je navyše trojrozmerná,
takže svoje mosty môžete vidieť v naozaj plastickej podobe. Nechýba možnosť
multidotykového zoomovania na priblíženie
problémového úseku stavby mosta a veľkou
pomôckou je aj praktická mriežka, vďaka
ktorej sa aj dlhé a zložité mostné konštrukcie
dajú stavať pekne súmerne. V tomto smere
hra poskytuje naozaj široké možnosti, od
budovania prvých jednoduchých „lávok“ v
úvodných leveloch hráč prejde až k obrovským mostom, ktoré s prižmúrením jedného
oka môžu konkurovať aj legendárnemu
Golden Gate:-)
Autorom slúži ku cti, že sa nevydali cestou
dnes tak rozšírených mikrotransakcií v hre,
ale ponúkajú platenú verziu s ďalšími novými
levelmi. V bezplatnej verzii tak nájdeme len
sporadicky sa objavujúce otravné reklamy na
ďalšie hry, počas samotného hrania sa však

reklamy nezobrazujú.
Android hra Perfect Kick! prináša do vašich
mobilných zariadení futbalové jedenástky.
V hre máte za úlohu premeniť čo najviac
príležitostí z bielej značky, zatiaľ čo proti vám
bude stáť niekoľko virtuálnych protivníkov.
Vašou úlohou však nie je len strieľanie gólov,
ale aj ich chytanie. Jedenástky totižto prebiehajú klasicky ako v reálnom futbale a brankári
so strelcami sa pravidelne striedajú.
V hre na vás čakajú viaceré skupiny súperov,
ktoré sú rozdelené podľa náročnosti. Na
vstúpenie do zápasu potrebujete špeciálne
peniaze, ktoré pri výhre získate späť aj s
bonusom a pri prehre o ne prídete. Vyhrať
tak musíte čo najskôr. Celkovo na vás čaká
niekoľko desiatok levelov vo viacerých ligách.
Svojho hráča si môžete počas hrania aj
vylepšiť za získané peniaze, zmeniť môžete
dres, kopačky, loptu alebo brankársku výstroj,
záleží na stave vášho účtu a vašej fantázii.
Celkovo je hra spracovaná v jednoduchej
grafike a ponúka veľmi intuitívne ovládanie.
Pre strelu a namierenie brankára stačí pohyb
prstu po displeji, treba si však dávať pozor na
smer a dĺžku švihu. Inak je hra doplnená aj o
jednoduché zvuky, ktoré dotvárajú celkový
dojem z hry. Titul Perfect Kick! je určený pre
všetkých priaznivcov futbalu a zvládnuť by ho
mali aj menej výkonné Android zariadenia.
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Budovateľské hry na spôsob starých dobrých
Settlerov sú dnes na PC menšinovým žánrom
a aj na mobilných platformách sa nachádzajú
skôr v úzadí. Napriek tomu sa občas objaví zaujímavý kúsok z tohto súdka, ktorý
dokáže zaujať vydarenou grafikou, dobrou
hrateľnosťou a ovládaním, prispôsobeným
dotykovým displejom. Royal Envoy rozhodne
má všetky tieto atribúty.
Na začiatku hry v peknom animovanom
intre dostanete poverenie od kráľa, aby ste
obnovili Islandshire, krajinu pozostávajúcu
z viacerých ostrovov, ktorú spustošila ničivá
búrka a zmietla domy obyvateľov do mora.
Blíži sa pritom obdobie dažďov a jedinou
nádejou ostrovného národa je schopný vodca, ktorý dokáže v krátkom čase vybudovať
nové príbytky.
Váš poradca vám v úvodnom tútoriáli vysvetlí,
ako zhromažďovať dane od obyvateľov a ako
za ne stavať nové domy. V každom leveli máte
stanovený počet úloh, v prvom sú to dve jednoduché – postaviť päť chatrčí a zhromaždiť
1000 zlatých mincí. No aby to nebolo také
jednoduché, na splnenie týchto úloh máte
obmedzený čas. V hre na vás čaká celkovo 9
rôznych ostrovov a v rámci nich až 63 levelov.
Bohužiaľ nie všetky sú zadarmo, ak chcete
hru prejsť úplne celú, nevyhnete sa nepopulárnym mikrotransakciám.
Royal Envoy je naozaj vydarená budovateľská
stratégia, prispôsobená možnostiam mobilov, v ktorej ide o získanie zdrojov vo forme
dreva a zlatých mincí a následné budovanie
rôznych typov domov a iných budov. Grafika
je dvojrozmerná zo šikmého nadhľadu, avšak
veľmi pekná, farebná a detailne animovaná.
Ovládanie je šikovne prispôsobené dotykovému displeju, jednotlivé ikony sú dostatočne
veľké a každé menu prehľadné, takže hra sa
naozaj pohodlne ovláda.

Na prvý pohľad najvýraznejšou črtou tejto
hry, podobnou s Team Fortress 2, je vydarená
animovaná grafika, ktorá dodáva hre zaujímavý rozmer. Ak nemáte vysokorýchlostný
internet v domácnosti, na stiahnutie hry z obchodu Google Play si vzhľadom na jej veľkosť
1,3 GB trochu počkáte. Keďže sa jedná o
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online hru, po prvom spustení je potrebné
vytvoriť používateľský profil, ktorý bude
ukladať všetky potrebné údaje z hry. Samotný
titul ponúka okrem multiplayeru aj tréningové misie, kde si môžete precvičiť streľbu
a vytrénovať svoje zručnosti v ovládaní
postavy, pričom získavate doležité skúsenosti
(XP) ktoré sa prenášajú aj do multiplayera.
Celkovo je dostupných až 120 “tréningových”
levelov rozdelených na 12 stupňov.
Ponuka Multiplayer pozostáva z dvoch
hlavných častí a tou je výber hry a zbrojnica,
kde si môžete zakúpiť niektoré zo širokého
spektra silnejších zbraní a rôznych predmetov,
ako granáty, brašňa na náboje, rôzne odznaky
a iné. Hra pracuje na systéme freemium a
teda najlepšie predmety ponúka za diamanty,
ktoré je možné kúpiť za reálne peniaze. Napríklad najsilnejšia zbraň (Prototype X Special
Edition) stojí 600 diamantov, ktoré majú
hodnotu približne 17 €. Pravdepodobnosť, že
sa nájde niekto, kto si ju zakúpi je veľmi malá
no existuje. Takíto hráči vám budú potom
znepríjemňovať v hre život. Zbrojnica je však
prepracovaná a ponúka veľmi veľa možností,
medzi ktorými je aj upgrade zbraní. Tie však
pridávajú aj atribúty ako rýchlosť pohybu
alebo väčšie skúsenosti.
Multiplayer podporuje dva módy a to
Deathmatch – snažíte sa zabiť čo najväčší
počet hráčov (za jedného získate 1 bod)
nepriateľského tímu a prvý tím, ktorý
dosiahne 15 bodov vyhráva, Domination
- body získavate za zabíjanie protivníkov a
za obsadenie nepriateľského územia, prvý
tím, ktorý získa 30 bodov vyhráva. Veľmi
dobrou možnosťou je pozvať vlastných
priateľov, ktorých máte v zozname a hrať po
ich boku. Týmto si môžete vybudovať silných
spoluhráčov s ktorými si vždy zaistíte výhru.
Ovládanie je riešené buď prostredníctvom
gyroskopu, čo môže byť niekedy nepríjemné,
alebo za pomoci softvérového posuvníka. V
nastaveniach je možné vybrať si z troch typov
schém ovládania, ktoré odporúčame pozrieť.
K ostatným prvkom sa radí tlačidlo pre beh,
ktoré využijete najmä aby ste sa dostali rýchlo
na polohu “kde to žije”. Veľmi veľkú výhodu
má aj tlačidlo v ľavom dolnom roku, ktoré
otočí vašu postavu o 180 stupňov, čím rýchlo
odrovnáte plížiaceho sa protivníka. Trocha
nevhodné je prepínanie zbraní v pravom
hornom rohu.
Hra Blitz Brigade v nás zanechala veľmi dobrý
pocit a počas testovania sme si užili veľa
zábavy. Oceňujeme výbornú grafiku, ktorá
vyzerá ešte lepšie než z teaseru a najmä dobré ovládacie prvky, ktoré je možné v prípade
nutnosti zmeniť. Freemium model nám veľmi
nevadil a zatiaľ sme sa nestretli s poriadne
“napumpovaným” hráčom, no to sa časom
môže zmeniť. Čo nám vadilo sú občasné bugy.
Stalo sa nám, že pri opätovnom spustení
hry nám nezostali rovnako veľké skúsenosti
a dokonca sme mali o jeden level menej.
Ďalším je fakt, že niekedy sa do hry nedostaneme, pretože nás jednoducho neprihlási.

HTC One
príslušenstvo
TEST

S

poločnosť HTC ku svojej vlajkovej lodi
One dodáva aj celú radu originálneho
príslušenstva. K nám do redakcie sa dostalo
niekoľko originálnych krytov, ako aj stojan
do auta a HTC Media Link HD pre streamovanie videa z telefónu na externý monitor, či
televízor.

Kryty ako z iného sveta
Presne tak na nás pôsobia nové kryty pre HTC
One. Nejde o klasické ochranné kryty ako sme
boli doteraz zvyknutí pri smartfónoch. Tvrdé
púzdro nazývané Hard Shell je vyrobené z
polykarbonátu a je zložené z niekoľkých častí.

Zaujímavá a nepochybne aj trochu netradičná
je farebná kombinácia červenej vrchnej časti
so sivou farbou krytu. Ochranný kryt sa tiež
nenasadzuje klasickým spôsobom, ale nasunutím smartfónu a následným zaklapnutím
spodného a vrchného krytu. Hard Shell kryt
HC C840 je dokonalou ochranou pre zariadenie a zabráni nechcenému poškriabaniu, prípadne ochráni zariadenie aj pred tvrdším dopadom na zem. Poslednú menovanú možnosť
by sme však určite neskúšali testovať. Výtku
máme ku ovládaniu hlasitosti, ktoré je po na-

Test

Maličkosť na záver

sadení krytu trochu náročnejšie a je potrebné
zatlašiť viac ako normálne. V prípade, že máte
na svojom zariadení ochrannú fóliu, tak nasadenie krytu môže byť tiež trochu tažšie.

Nie menej dôležitou je aj ochrana displeja
pred poškriabaním. Hoci je telefón chránený
druhou generáciou odolného skla Gorilla
Glass, jeho poškriabaniu v niektorých situáciach nezabránite. HTC preto do originál-

stojanov spoločnosti, odlišnou je dokovacia
časť, ktorá bola prispôsobené pre konštrukciu
smartfónu One. Stojan po prichytení k
čelnému sklu auta drží veľmi pevne a vďaka
otočným kĺbom ho môžete jednoducho
nasmerovať podľa vlastnej potreby.

Iným, do červená ladeným krytom je Hard
Shell kryt s označením HC C841, ktorý nechráni len zadnú časť a boky prístroja, ale aj
displej a celú prednú stranu. Zadná strana pritom nie je celá z pevného plastu, ale jej časť
je možné ohnúť. Púzdro tak dobre poslúži ako
stojan pri sledovaní filmov alebo pri využití
telefónu ako nočných hodín a budíka. Použité
materiály sú kombináciou plastu so softouch
povrchom a kože. Ovládacie prvky telefónu
sú aj po nasadení púzdra dobre dostupné.
Nevýhodou je horšia doliahavosť prednej
strany k displeju. Môže sa tak stať, že pri
prenášaní napríklad v ruksaku dôjde k jeho
otvoreniu a následnému poškodeniu displeja.
Uvítali by sme magnetické uchytenie, ktoré
by zabezpečilo lepšiu priľnavosť k displeju.

Telefón sa podobne ako aj pri Hard Shell kryte
do stojanu zasúva, pričom v spodnej časti je
aj otvor pre upevnenie micro USB konektoru
nabíjačky. Počas cestovania tak môžete svoj
One pohodlne a bezpečne nabíjať aj prostredníctvom dodávanej auto nabíjačky. Navyše,
jej konektor je upravený tak, aby sa po
zasunutí do telefónu automaticky aktivoval
režim Auto. Dokovacia časť je odnímateľná,
takže ak vám niekto telefonuje a potrebujete
hovor rýchlo zodvihnúť, je možné HTC One
zo stojanu pomerne rýchlo odpojiť, prípadne vytiahnuť. Stojan pre HTC One nesie
označenie HTC CAR D160 a je dostupný od
41€.

Streamujte obraz do TV
Príslušenstvo HTC Media Link HD bolo
dostupné už aj pre minuloročný One X, využiť
ho však môžete aj pri novinke HTC One. Media Link HD je malé zariadenie, ktoré sa pripája do HDMI vstupu televízora alebo monitora.
Na streamovanie obrazu sa využíva priame
pripojenie WiFi medzi HTC One a Media Link.
Prenos obrazu sa aktivuje alebo deaktivuje
jednoduchým gestom, posunom troch prstov
smerom dopredu alebo opačne. Po spárovaní sa prostredie automaticky prepne do
horizontálnej polohy a vy môžete do TV začať
prenášať fotografie a videá, napríklad z vaše
galérie. Samozrejmosťou je aj využitie Media
Linku k prehrávaniu filmov uložených vo
vnútornej pamäti. Pri prenose obrazu z HTC
One do TV, zvládol Medialink plynulo prehrať
aj náročnejšie videá vo Full HD rozlíšení. Cena
za toto príslušenstvo za začína na 72€.

neho príslušenstva pre HTC One zahrnulo aj
ochrannú fóliu, ktorá sa aplikuje suchou formou. Pri jej nasadzovaní si teda musíte dávať
veľký pozor na presnosť a prachové častice,
ktoré by spôsobili bubliny pod displejom. Fóliu tak odporúčame aplikovať v bezprašnom
prostredí (napríklad v kúpeľni), displej by ste
mali tiež poriadne vyčistiť. Fóliu sme aplikovali na displej bez problémov, všimli sme si však,
že v niektorých miestach nie úplne dobre
priliehala k displeju - najmä po jeho okrajoch.
V balení, ktorého cena sa začína už na úrovni
4€, nájdete dva kusy ochrannej fólie.
FERO CHOVAŇÁK

• HTC HC C840 sivé - Hard Shell - Cena od 17€
• HTC HC C841 - Double dip flip - Cena od 18€

Stojan do auta s nabíjaním
Podobne ako ku minuloročnému modelu HTC
One X, aj k HTC One dodáva výrobca kvalitný
stojan do auta. Dizajnom základňovej časti
sa nijako neodlišuje od iných originálnych
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Recenzia

Plusy

✔ Pevná a ľahká konštrukcia
✔ Dobrá výdrž batérie
✔ Používateľská nadstavba

Android poradňa

Timescape a aplikácia
Walkman
✔ Cena

Dobrý deň, chcel by som Vás poprosiť o radu.
Mám mobil HTC Desire C a pred nedávnom mi
prestali fungovať softwarové tlačítka (raz idú,
raz nie), telefón som mal v záruke, ale už som
ho rozobral a čistil. Vidím, že ak mobil nechám
v chlade, tak chvíľku to funguje, potom zase
nie. Som mimo republiku a na mieste, kde som,
mi ho nevedia opraviť. Chcem sa spýtať, či mi
Vy nebudete vedieť nejak pomôcť. Respektíve, či by nepomohla preinštalácia softwaru.
Vopred ďakujem za radu.

Mínusy

✖ Prednú stranu nechráni odolné sklo
✖ Nedostatočná operačná pamäť
✖ Slabší grafický výkon

Hodnotenie
Smartfón Sony Xperia E nás v mnohom príjemne
prekvapil, no zároveň nás aj v niektorých prípadoch sklamal. Pozitívne hodnotíme drobnosti ako notifikačná dióda, hardvérovú spúšť
fotoaparátu alebo konštrukčné prevedenie,
ktoré je naozaj dobre vyriešené. Telefón vďaka
menším rozmerom sadne dobre do ruky a
pohodlne sa používa. Avšak 3,5-palcový displej
už pre mnohých používateľov jednoducho nie
je dostatočný. Negatívne musíme hodnotiť aj
jeho menšie pozorovacie uhly a zlú čitateľnosť
na slnku. Rovnako je nedostatočná aj operačná
pamäť – 512 MB je pre systém Android naozaj
málo. Reakcie na dotyk sú síce plynulé, no po
otvorení niekoľkých aplikácií rýchlosť systému
výrazne klesá.

Dobrý deň. S podobným problémom som sa
už raz stretol, daná osoba spravila root a na
zariadenie si nainštalovala alternatívnu ROM,
na ktorej tlačidlá fungovali. Ak je ich fungovanie podmienené chladom, tak to zrejme
bude hardvérová chyba a je možné, že sa na
doske poškodili nejaké spoje. Vyskúšajte spraviť
root a nahrať alternatívnu ROM, prípadne, ak
budete v najbližšej dobe na Slovensku, tak si
ho vrámci záruky nechajte prehliadnúť, aby v
servise aspoň zistili, či je chyba v softvéri, alebo
hardvéri.
Dobrý deň. Na vašej stránke bola aplikácia,
ktorá dokáže inštalovať nepodporované aplikácie. Môžete mi povedať jej názov?

Xperia E je výborný telefón pre nenáročných
spotrebiteľov, ktorí neočakávajú od smartfónu
príliš mnoho. Na hranie hier alebo využívanie
náročných aplikácií nebude vhodnou voľbou.
Cena smartfónu začína na slovenských e-shopoch sumou 135 €.

Malo by ísť o aplikáciu s názvom Market Helper,
na jej fungovanie je však potrebný root.
Ahoj, hľadal som náhradu za FB Messenger,
lebo je dosť pomalý a potešil som sa keď som
našiel ISQ. Hneď som ho zosynchronizoval s
FB, šlape ako má, ale neľúbi sa mi jedna vec keď odosielam správy cez FB na PC, tak potom
v telefóne vidím len správy, ktoré mi pošlú
priatelia, ale moje správy tam nevidím. Vidím
ich len vtedy, ak ich posielam z mobilu. Viete
mi poradiť nejakú alternatívu? Ďakujem za
odpoveď.
Ahoj. Facebook má v chate celkom zaujímavý
systém, rovnako to funguje napríklad aj v Google Talku. Ak totižto používaš chat na jednom
zariadení, na druhom sa ti korektne nezobrazujú
všetky údaje. Inak povedané, tam, kde naposledy napíšeš správu, ti príde aj odpoveď a do
ďalších zariadení sa synchronizuje až neskôr
(nemusí sa však synchronizovať s aplikáciami
3. strán, akou je v tomto prípade ICQ). Dobrou
náhradou za všetky chat aplikácie je IM+, má
bezplatnú aj platenú verziu, tých pár drobných
sa však určite oplatí zaplatiť. Vyskúšaj a napíš,
či sa páči.
ONDREJ LIČKO
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Sony Xperia E

Vytvorený pre jednoduchosť

D

o redakcie sa nám dostalo už o niečo
staršie zariadenie od spoločnosti Sony,
ktoré bolo predstavené koncom minulého
roka 2012. Smartfón je vďaka svojej hardvérovej výbave zaradený do najnižšej triedy
Android zariadení, no vďaka svojej priaznivej
cene a zaujímavému dizajnu je obľúbený v
ponuke operátorov. Poďme sa pozrieť na to,
aké výhody a nevýhody vám prinesie kúpa
tohto zariadenia.

Balenie
Smartfón prichádza zabalený v malej červeno
bielej krabičke s logom spoločnosti a obrázkom zariadenia. Vo vnútri okrem Xperie
E nájdeme aj nabíjačku, microUSB kábel,
slúchadlá a brožúru, ktorá pomôže technicky menej zdatným majiteľom s prvým
spustením.

Konštrukcia
Sony Xperia E ponúka veľmi podobný dizajn
a spracovanie ako jeho väčší brat Xperia
J. Spoločnosť Sony sa aj v tomto prípadne
rozhodla použiť plastovú konštrukciu
lemovanú strieborným pásikom po bokoch
zariadenia. Zariadenie sa vďaka matnému
zadnému krytu veľmi dobre drží v ruke, no
na tom zohrala svoju rolu aj celková veľkosť
zariadenia. V tomto prípade sme si uvedomili, aké pohodlné je držanie, na dnešné
pomery, malého zariadenia. Jednotlivé časti
konštrukcie priliehajú k sebe veľmi dobre a

žiadny z krytov nevydáva vŕzgajúci zvuk.
Predná strana zariadenia ponúka
malý 3,5 palcový displej, nad
ktorým je tradične umiestnené
logo spoločnosti Sony, slúchadlo a
farebná notifikačná dióda. Podľa
výrobcu je displej chránený tzv.
“akrylátovým sklom” vyrobeným
z polymetylmetakrylátu (PMMA),
ktorý je odolný voči poškriabaniu.
Na spodnej strane sa nachádza
trojica kapacitných tlačidiel Späť,
Domov a Menu, pod ktorými je
umiestnený mikrofón pre hlasové
hovory.
Zadná strana sa dizajnovo zhoduje
s ostatnými novšími zariadeniami
z danej triedy. Je však náchylná na
odtlačky a pomerne rýchlo sa pri
používaní objavia šmuhy. To isté
platí aj o prednej strane, no nie je
to nič, čo by nevyriešila handrička
z mikrovlákien. V strede je strieborným písmom vygravírovaný
názov produktovej rady Xperia. Vo
vrchnej časti v strede sa nachádza
fotoaparát, zatiaľ čo na spodnej strane je
vidieť sieťkou pokrytý otvor slúžiaci na vedenie zvuku z reproduktorov. V pravom dolnom
rohu je situovaný ešte otvor pre šnúrku. Kryt,
ktorý ukrýva vnútornosti smartfónu sa veľmi
dobre vyberá no pritom drží pevne. Pod ním
je samozrejme umiestnená batéria, ktorú

je pre vloženie SIM karty do slotu potrebné
odstrániť. To však neplatí v prípade microSD
slotu.
Na rozdiel od Xperie J, Sony sa rozhodlo
pridať typické okrúhle tlačidlo pre vypnutie/
zapnutie a umiestniť ho pod tlačidlá pre
hlasitosť tak, aby bolo prístupnejšie. Takéto
usporiadanie je podľa nášho názoru ďaleko
pohodlnejšie pre používateľa. Potešila aj
prítomnosť spúšte fotoaparátu. Ľavý bok
Xperie E obsahuje microUSB konektor,
ktorý slúži na nabíjanie, synchronizáciu s
počítačom alebo pripojenie iného káblového
príslušenstva. V hornej časti sa nachádza
3,5 mm audio jack na pripojenie zvukového
výstupu, zatiaľ čo spodná časť je prázdna.

čitateľnosť na slnku, ktorá je nedostatočná.
Ďalším faktom, ktorý treba vytknúť je technológia Multitouch, ktorá dokáže v tomto prípade zvládnuť súčasne len 2 dotyky. Chýbal
nám aj svetelný senzor, ktorý automaticky
upravuje jas podľa podmienok prostredia.

Výkon
Srdce zariadenia tvorí čip Qualcomm
Snapdragon™ MSM7227A pozostávajúci z
jednojadrového procesora ARM Cortex A5
taktovaného na frekvenciu 1 GHz a grafického procesora Adreno 200. Čip je už o niečo
starší (Q4 2011) a na dnešné pomery svojim
spôsobom nezaujímavý. Ak tomu pridáme

Displej
Sony Xperia E ponúka
malý 3,5-palcový displej s rozlíšením 320
x 480 bodov, ktorého
hustota pixelov je 165
ppi. Panel je vyrobený technológiou
TFT, čo sa prejavilo
na slabších pozorovacích uhloch. Tie by
sme však nehodnotili
až tak zle, nakoľko konkurenčné riešenia v
rovnakej cenovej kategórii ponúkajú ďaleko
horšie možnosti. Najväčšie negatívum je však

512 MB pamäte RAM, určite sa s nami
zhodnete, že takáto konfigurácia je dnes už
nepostačujúca. Jediné, čo smartfón zachránilo
je operačný systém Android 4.1.1 Jelly Bean,
ktorý vďaka projektu Butter ponúka svižnú
odozvu používateľského prostredia. Rovnako
treba brať v úvahu aj fakt, že Xperia E sa radí
naozaj no najnižšej kategórie zariadení a nízka
cena sa musela odraziť aj na hardvérových
parametroch.
Vo výkonnostných testoch môžete vidieť, že
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Xperia E zaznamenala v niektorých prípadoch
vyššie skóre než jej väčší súrodenec Xperia
J. Oba smartfóny ponúkajú rovnaké hardvérové parametre, okrem veľkosti a rozlíšenia
displeja, ktoré boli dôsledkom o niečo vyšších
hodnôt.

Vnútorná pamäť

dolnom rohu je možné usporiadať obsah
podľa seba, podľa abecedy alebo naposledy
nainštalovaných, najpoužívanejších aplikácií. Dobre vyriešená je možnosť rýchleho
odinštalovania aplikácií kliknutím na malý
červený štvorček, ktorý sa zobrazí pri každej
ikone. Pozitívne hodnotíme aj výber z
niekoľkých tém systému.

Smartfón disponuje vnútornou pamäťou 4
GB, no reálne je pre používateľa dostupných
len 2GB na ukladanie hudby, fotografií, filmov
a pod. Samotný firmvér spotrebuje približne
650 MB a pre aplikácie je vyhradených 750
MB. Xperia E ponúka microSD slot, ktorý sa
nachádza pod zadným krytom a umožňuje
rozšíriť vnútorné úložisko až na 32 GB.

•

Multimédia

Zariadenie je prekvapivo vybavené novšou
verziou operačného systému Android 4.1.1
Jelly Bean, ktorý je doplnený o používateľskú
nadstavbu spoločnosti Sony, s názvom
Timescape. Čistý Android je tak zmenený po
grafickej, ale aj funkčnej stránke. Pri prvom spustení vám systém pomôže nastaviť
smartfón a prihlásiť sa do mailovej schránky
a na sociálne siete, čo určite ocenia najmä
začiatočníci. Uzamknutá obrazovka ponúka
naviac rýchly prístup k fotoaparátu opačným
potiahnutím posuvníka. Notifikačná lišta
ponúka tlačidlo pre rýchly prístup k nastaveniam zariadenia, ako aj tlačidlá pre zapnutie/
vypnutie Wi-Fi, Bluetooth, zvukov alebo
dátovej siete.

Spodný panel rýchleho prístupu, ktorý je
viditeľný na všetkých piatich stránkach
domácej obrazovky ponúka 5 ikon, no
používateľ si môže okrem samostatnej
aplikácie pridať aj priečinok s viacerými appkami. Aplikačné menu ponúka 3 riadky a 4
stĺpce ikon pričom stlačením tlačidla v ľavom
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• Track ID – aplikácia, ktorá na základe

•

Ako môžete vidieť, predinštalovaných
aplikácií je v smartfóne naozaj veľa a hoci
niektoré budete využívať, väčšina spôsobí len
preplnenie aplikačného menu, nakoľko sa bez
zásahu do systému nedajú odinštalovať.

Operačný systém

Okrem iného Sony do tohto zariadenia
predinštalovalo aj niekoľko zaujímavých
aplikácií. Pre jednoduchosť a prehľadnosť si
ich vypíšeme do zoznamu, v ktorom si môžete
prečítať aj jednoduchý popis daných aplikácií.

Na prehrávanie videa slúži predinštalovaná
aplikácia Filmy, ktorá však neponúka také
rozšírené možnosti ako alternatívne riešenia
z obchodu Google Play. Na testovanie sme
použili známu aplikáciu MX Player a niekoľko
videí v rozlíšení 720p a 1080p, ktoré sme
spúšťali z pamäťovej karty. Telefón nepodporuje súborový systém NTFS, takže budete
musieť použiť FAT. Xperia E zvládla prehrávať
HD video s občasným sekaním, no v prípade
FullHD, obraz bol nepríjemne spomalený.

•
•

•
•
•

•
•

•
•
Na prehrávanie hudby slúži v smartfóne
aplikácia Walkman, ktorá ponúka veľmi dobré
možnosti, ako aj zaujímavé používateľské
prostredie. Skladby sú samozrejme rozdelené
podľa albumov, interpretov a prítomná je
aj možnosť vytvoriť si playlisty obľúbených
skladieb. V nastaveniach nájdte jednoduchý
ekvalizér s prednastavenými možnosťami
Pop, Džez, Soul a inými. Pri počúvaní hudby
z reproduktora smartfónu je možné spustiť
funkciu xLOUD, ktorá znateľne zvýši jeho
hlasitosť. Potešia aj pokročilé funkcie
prehrávača, akými sú napríklad Sense Me
– rozdelenie hudby podľa nálady, či tlačidlo
ležatej osmičky, ktoré vám o práve prehrávanej skladbe vyhľadá viac informácií.
Reproduktor dokáže produkovať veľmi

•
•
•
•

krátkej nahrávky zvuku dokáže rozpoznať
autora a ďalšie detaily skladby, ak sa
vyskytuje v databáze.
Šetrič energie – ak ste nároční na energiu, s touto aplikáciou dokážete ustrážiť
jej spotrebu. V prípade nedostatku
energie viete zariadeniu prikázať, ktoré
funkcie má vypnúť, prípadne obmedziť,
aby vám batéria vydržala ešte nejakú tú
hodinu.
OfficeSuite – trial verzia kancelárskeho
balíka pre vaše Android zariadenie.
V tejto aplikácii si môžete prehliadať,
editovať alebo inak upravovať dokumenty v takmer každom rozšírenom formáte.
PlayNow™ – miesto, kde nájdete
odporúčané aplikácie, hudbu, hry a
obrázky pre vaše Xperia zariadenie.
Centrum aktualizácií – miesto, kde si
môžete skontrolovať, či má váš smartfón
najnovšiu verziu operačného systému a
či sú všetky jeho súčasti dostupné takisto
v najnovšej verzii.
Music Unlimited - internetový obchod
so skladbami rôznych žánrov.
Podpora - aplikácia, v ktorej nájdete
rady a návody, ako vaše zariadenie
používať.
Smart Connect - tu si môžete nastaviť
špecifické reakcie smartfónu na pripojenie nabíjačky, slúchadiel alebo
náhlavnej súpravy.
Pripojené zariadenia - aplikácia, pomocou ktorej môžete zdieľať multimédiá s
kompatibilnými zariadeniami cez Wi-Fi.
Hudba a videá - miesto, kde nájdete
všetky zdieľané odkazy na hudbu a videá
z YouTube od vašich priateľov zo sociálnych sietí.
Poznámky – jednoduchá aplikácia pre
tvorbu rýchlych poznámok
Rádio FM – aplikácia pre počúvanie
rádia. Ponúka jednoduché prostredie pre
ladenie frekvencie.
Sony Select – Veľmi podobná aplikácia ako PlayNow, no tento krát ponúka
odporúčania len na aplikácie
Album – náhrada natívnej galérie obrázkov, ktorá umožňuje prehliadať aj online
obsah z Picasa alebo Facebooku
Hudba a videá priateľov - miesto,
kde sa zobrazujú hudobné videá, ktoré
zdieľali priatelia na Facebooku
Walkman – hudobný prehrávač

hlasitý zvuk, no jeho kvalita patrí k priemeru.
Zaujímavosťou je svetelná dióda umiestnená
v spodnej časti v striebornom rámiku, ktorá
sa rozsvieti pri zapnutí prehrávača a jej farba

závisí od pozadia v aplikácií.

Fotoaparát
Xperia E disponuje len zadným fotoaparátom,
ktorý ponúka nižšie rozlíšenie 3,2 megapixelov. Tentokrát tu nenájdeme autofocus ani
LED blesk, ktorý pomáha pri slabých svetelných podmienkach. Kvalita zachytených
snímok je podpriemerná a fotoaparát naozaj
poslúži len na príležitostné fotografovanie.
Nižšie nájdete ukážky fotografií, na ktorých si
môžete porovnať kvalitu snímkov.

Komunikácia
Prostredie fotoaparátu ponúka nastavenia
pre vyváženie bielej farby, hodnotu expozície,
rozlíšenie, geoznačkovanie, zvuk uzávierky
alebo metódu snímania (tlačidlom alebo dotykom). Prítomné sú aj dve scény a to Nočná
scéna a Šport. Okrem toho nájdete na obrazovke aj tlačidlo pre nastavenie samospúšte.

Funkcia snímania videa ponúka veľmi podobné prostredie, no naviac je pridaná možnosť
zapnúť alebo vypnúť mikrofón a možnosť
voľby rozlíšenia VGA, QVGA a Správa MMS.
Videá sú uložené vo formáte MP4 a stereo
zvuk vo formáte AAC (128Kbps, 48kHz).

Konektivita
Zariadenie disponuje technológoiou Wi-Fi v
štandardoch b/g/n s podporou DLNA a Wi-Fi
Direct, čo umožní pripojiť zariadenie bezdrôtovo k podporovaným TV alebo prehrávačom.
Nájdeme tu aj Bluetooth v2.1. Smartfón
podporuje dátové pripojenie k mobilnej sieti
s prenosovou rýchlosťou 7,2 Mbps pre download a 5,76 Mbps pre upload. Prítomné je aj
aGPS, ktoré môžete využiť pri offline navigácii
a získavaní vašej polohy. S pripojením prostredníctvom Wi-Fi sme nezaznamenali žiadne
problémy a počas testovania bolo stabilné a
nepadalo.

Natívna klávesnica Xperie E ponúka na výber
z troch typov rozloženia – úplná klávesnica,
rozšírená úplná klávesnica alebo klávesnica
telefónu. Samotné klávesy sú na menšej
obrazovke malé, čo môže spôsobiť občasný
preklep prí písaní. Veľmi príjemná je však
možnosť písania ťahom prsta tzv. swipovaním. Prítomné je aj tlačidlo pre smajlíky.

Xperia E disponuje funkciou odstránenia
šumu počas telefonovania a kvalita hovoru bola veľmi dobrá. Natívny dialer alebo
teda aplikácia Telefón, ponúka inteligentné
vyhľadávanie kontaktov, denník hovorov
alebo zobrazenie skupín kontaktov, medzi
ktoré sa radia aj kontakty zo sociálnych
sietí. Prostredie ponúka veľké tlačidlá, ktoré
uľahčia zadávanie telefónneho čísla alebo
čítanie textu.

Okrem štandardného prehliadača internetu je
v Xperii E dostupný aj Google Chrome, ktorý
ponúka lepšie funkcie vrátane synchronizácie
s vašim Google účtom. Prehliadanie internetu
ako aj reakcie na dotyky neboli také plynulé
ako sme zvyknutí, no treba brať ohľad na
slabší procesor a pamäť RAM. Čítanie textu
na stránke bez priblíženia nie je vďaka nízkemu rozlíšeniu možné a načítavanie stránok
prostredníctvom 3G siete bolo pomalé.

Batéria
Zariadenie je vybavené 1530 mAh lithiumiontovou (Li-Ion) batériou. Počas testovania
sa nám podarilo zaznamenať výdrž približne
1 deň a 11 hodín, no smartfón sme zaťažovali
výkonnostnými testami, inštaláciou aplikácií
z Google Play, fotografovaním, natáčaním
videa, pozeraním video ukážok a podobne.
Jas displeja bol vzhľadom na zlú čitateľnosť
na slnku neustále na 100% a hlasitosť zvukov
na 75%, pričom bola spustená aj vibračná
signalizácia. Pri bežnom nenáročnom použití
by kapacita mala však vystačiť bez problémov
na dva dni. Nižšie si môžete pozrieť využitie
batérie zo systémovej aplikácie.
MICHAL CHOVAŇÁK

Zariadenia zapožičala spoločnosť SONY.
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Android Bazár
Predám Samsung
Galaxy S3 white

Plusy

✔ vysoký výkon a rýchlosť

Predám úplne nový
Samsung Galaxy S3. Ešte
nebol vôbec použitý,
sú na ňom ešte všetky
ochranné fólie, nebola v ňom ešte vložená ani
baterka ani simka. Je naň plná záruka.
Cena 350 eur je konečná, vrátane
poštovného.

systému

✔ displej
✔ spracovanie
✔ bohatá softvérová výbava
✔ fotoaparát

Mínusy

✖ vyššia cena
✖ absencia pamäťových kariet
✖ natívna klávesnica
✖ kryt aj displej náchylné na odtlačky prstov

Predám HTC Sensation a
príslušenstvo

Cena 145 eur.

Hodnotenie

Predám HTC Sensation a
príslušenstvo:
• náhradná batéria
• silikónové púzdro na telefón
• nabíjačka
• dokovacia stanica na nabíjanie

LG Optimus G je smartfón, ktorý zmenil našu
mienku o jeho výrobcovi. Doteraz sme zariadenia od LG vnímali ako hardvérovo veľmi
vyspelé, avšak s mierne zastaralým softvérom a
neskorými aktualizáciami. Príchodom Optimusu
G sa však veľa vecí zmenilo. Tento smartfón
nielenže ponúka vysoký výkon a výborné
parametre, ale aj celkovo dobrý dojem, ktorý
nám navodil aj vyladený operačný systém a
množstvo predinštalovaných aplikácií. Príjemne
nás prekvapila aj výdrž batérie, ktorú značne
vylepšuje ECO režim a prekvapení sme boli aj z
displeja, ktorý ponúka pekne spracované farby a
dobrú čitateľnosť na priamom Slnku. LG Optimus
G vám môžeme rozhodne odporučiť, na našom
trhu si ho môžete zakúpiť už za cenu 490 EUR.

Predám nový HTC One

Predám nový HTC One, telefón
bol 2.6.2013 vybratý z Telecomu. Ešte sa z neho vôbec
nevolalo. Sim kartu som tam
dal len kvôli skúške či je blokovaný alebo nie. Je voľný na
všetky siete!!! Cena 540 eur.

Predám ZTE Blade 3

Predám mesiac používaný
ZTE BLADE 3 kupovaný v O2,
s komplet príslušenstvom a
záručným listom v krabici +
8GB micro SDHC karta.
Cena 100 eur. Dohoda možná.
Kontakt: cez e-mail, sms, nie vždy som
dostupný na hovor. Dôvod predaja: kúpil som
si NEXUS4

Predám biely tablet
Samsung Galaxy
Note 10.1 za 350
EUR

Predám biely tablet Samsung Galaxy Note 10.1 za 350,Wi-fi, 16 GB, ako nový, takmer nepoužívaný,
cca 2 mesiace starý, záručný list k tomu, v
záruke ešte cca 22 mesiacov, kupovaný v SR v
Talkive, priložím k nemu aj originál Samsung
puzdro zadarmo (pôvodná cena 32,-)

Predám HTC One X 32GB
White

Predám HTC One X 32gb white. Je
to komplet s krabicou a záručným
listom do 9/2014. Mám k nemu aj
rôzne obaly. Je v 100% stave, vždy
bol v obale a s fóliou. Cena 290
eur. Pri rýchlom jednaní dohoda možná.
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LG Optimus G

Nová generácia LG smartfónu
Konečne sa dostal do našich rúk. Hoci LG
Optimus G spoločnosť predstavila už minulý
rok, do našich rúk na recenziu sa dostal až
teraz. Stálo to však za to. Optimus G nás
totižto presvedčil o tom, že LG už nie je
spoločnosťou, za ktorú sme ju v poslednej
dobe pokladali. Veľa sa zmenilo, čo vidno aj
na samotných zariadeniach. Čo teda ponúka
Optimus G?

Konštrukcia
LG Optimus G je spracovaný na najvyššej
úrovni. Hoci sú v kombinácii s odolným sklom
použité aj plasty, zariadenie na nás už na prvý
pohľad urobilo dobrý dojem, ktorý sa znásobil v momente, kedy sme ho prvýkrát chytili
do ruky. Počas používania nič nevŕzga a vďaka
príjemným rozmerom 131.9 x 68.9 x 8.5 mm
sa výborne drží v ruke a vo vrecku nohavíc
alebo v kabelke až tak nezavadzia. Treba si
však uvedomiť, že patrí medzi väčšie zariadenia, ktoré môžete mať problém ovládať,
pokiaľ máte menšie ruky.
Všetko je však otázkou
zvyku. Dobre na
nás zapôsobila
aj hmotnosť
tohto
smart-

zabezpečuje technológia LCD. Na displeji sa
zobrazuje až 1280 x 720 pixlov, čo pri 4,7-palcovej uhlopriečke predstavuje hodnotu
318 ppi. Displej je na priamom Slnku dobre
pomerne dobre čitateľný, je však potrebné
mať zapnutú automatickú reguláciu jasu,
ktorá v týchto situáciách nastaví podsvietenie
na maximálnu hodnotu. Ochranu v tomto
prípade zabezpečuje odolné sklo Corning
Gorilla Glass 2, no aj napriek jeho prítomnosti
vám na zariadenie odporúčame zakúpiť fóliu.
Žiadne odolné sklo totižto nezvládne všetky
mechanické poškodenia, ktorými je váš displej ohrozovaný. Vďaka jemnému rozlíšeniu a
peknému kontrastu farieb môžeme vyhlásiť,
že LG do tohto smartfónu vložilo perfektný
displej, ktorý kvalitatívne prevýši aj niekoľko
zariadení vo vyššej cenovej kategórii. V
redakcii sme sa zhodli na tom, že je rozhodne
kvalitnejší ako displej na Sony Xperii Z alebo
LG Nexus 4.

Výkon

fónu, ktorá sa v tomto prípade zastavila na
hodnote 145 gramov.
Predná časť zariadenia je vyplnená prevažne
displejom. Ten dosahuje uhlopriečku 4,7
palca a na prednej strane je doplnený ešte
o 3 kapacitné tlačidlá v spodnej časti (zľava
Späť, Domov a Menu) a o primárny reproduktor, senzory a prednú kameru v hornej časti.
Samozrejme nechýba ani logo výrobcu, ktoré
nájdete nielen pod reproduktorom na hovory,
ale aj na zadnej strane zariadenia.

Zadný kryt je pre tento smartfón špecifický.
Pod priesvitnou vrstvou ochranného skla
Gorilla Glass sa nachádza pekne spracovaný
motív s „trblietavými“ malými plôškami, ktoré
sa pri dobrom odraze svetla vynímajú po celej
ploche. Vo väčšine prípadov však na zadnom
kryte nič nevidno a pôsobí, rovnako ako celé
zariadenie, veľmi decentne. Zo zadného krytu
vystupuje šošovka 13 MPix fotoaparátu,
ktorá je doplnená aj o LED diódu. Tá slúži ako
blesk a využijete ju aj ako baterku v tmavom prostredí. Pod fotoaparátom nájdeme
aj spomínané logo výrobcu a informácie o
samotnom smartfóne.

Pravá strana Optimusu G obsahuje tlačidlo
pre vypínanie displeja. To je umiestnené na
prirodzenom mieste, čo spôsobuje, že displej
môžete zapnúť a vypnúť úplne intuitívne a
samotné zariadenie pri tomto úkone nemusíte ani vidieť. Na opačnej ľavej strane sa
nachádza dvojtlačidlo pre ovládanie hlasitosti, no nájdeme tu aj skrytý slot pre SIM
kartu v micro rozmere. Na otvorenie slotu je
potrebný špeciálny nástroj, LG ho však pribalilo ku smartfónu. Horná časť tela smartfónu
v sebe integruje 3,5 mm audio jack slúžiaci
na pripojenie audio príslušenstva a v spodnej
časti nájdeme microUSB
slot, pomocou ktorého
smartfón môžete nabíjať
alebo pripojiť k PC.

To, že LG Optimus G patrí do vyššej kategórie smartfónov rozhodne podporuje aj
jeho hardvérová výbava. Tú v tomto prípade
predstavuje 4-jadrový procesor Snapdragon
S4 Pro s taktom 1,5 GHz, ktorý je masívne
podporovaný 2 GB operačnou pamäťou a
výkonným grafickým čipom Adreno 320.
Spoločne tieto prvky zabezpečujú nielen
svižný chod zariadenia pri akomkoľvek úkone,
ale aj pohodlné používanie akejkoľvek aplikácie alebo náročnejšej hry. Práve náročné
hry sme na tomto zariadení testovali a počas
hrania sme nezaznamenali žiadne zaváhanie
ani zahrievanie zariadenia. Optimus G si
môžete porovnať aj s ďalšími zariadeniami
vďaka výsledkom benchmarkov, ktoré nájdete
v tabuľke nižšie.

Nakoľko je LG Optimus
G vyrobený prevažne z
lesklého skla, je náchylný
na odtlačky. Tie môžete
vidieť nielen na vypnutom
displeji, ale aj na zadnej
strane, ktorá je na mastné
dotyky priam magnetická.
Všetko však vyrieši papierová vreckovka alebo
handrička na displej, ktorá
do niekoľkých sekúnd
dokáže displej aj zadný
kryt dokonale vyleštiť.

Displej
Hlavným ovládacím prvkom Optimusu G je
4,7-palcový displej vyrobený technológiou
True HD-IPS Plus, ktorého podsvietenie

Pamäť
LG Optimus G disponuje vnútornou pamäťou
s kapacitou 32 GB. Hoci nie je rozšíriteľná
pomocou microSD karty, zariadenie ponúka
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• Aktualizácia softvéru - aplikácia, v

smartfónu. O ďalších aplikáciách si povieme v
zozname, ktorý nájdete nižšie.

•

Celkovo hodnotíme nadstavbu operačného
systému v Optimuse G za veľmi podarenú, na
niekoľko výnimiek sme s ňou boli spokojní.
Ak vám nevyhovuje prepracované a farebné
prostredie tohto smartfónu, môžete ho
jednoducho vymeniť za alternatívny launcher.
Odporúčame napríklad Nova Launcher, ktorý
je v obmedzenej verzii dostupný bezplatne na
Google Play.

•
používateľovi dostatočne veľký priestor – a to
konkrétne niečo málo cez 25 GB. To vám pohodlne vystačí na niekoľko kvalitných filmov
a stovky skladieb, ktorý si môžete prehrať
napríklad v natívnej aplikácii Hudba

•
•
•
•
•

Operačný systém
Ku výkonnému zariadeniu patrí aj kvalitný
softvér. Operačným systémom v tomto
smartfóne je Android 4.1 Jelly Bean, ktorý
by spoločnosť mala aktualizovať aj na novšiu
verziu 4.2. Kvôli dlhodobým problémom s
aktualizáciami Androidu v zariadeniach LG
však zatiaľ nie je známe, kedy táto aktualizácia príde. Systém v Optimuse G je obohatený
aj o nadstavbu výrobcu, ktorá priniesla do
natívneho Androidu niekoľko grafických aj
funkčných vylepšení. Spomenúť rozhodne
musíme uzamknutú obrazovku, ktorá okrem
rôznych widgetov pre hodiny ponúka aj 4
skratky pre obľúbené aplikácie a niekoľko
možností odomykania. Hlavne nežnejšie
pohlavie môžu zaujať aj motívy, ktoré zmenia
grafický vzhľad prostredia a ikon v ňom.

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Zaujímavou je aj notifikačná lišta, ktorá
zobrazuje možnosti pre rýchle ovládanie
funkcií smartfónu a panel QSlide, ktorý vám
umožňuje prezerať jeden druh obsahu v popredí (napríklad sledovať video), zatiaľ čo na
pozadí robíte niečo iné (napríklad prezeráte
internet). Skratky pre jednotlivé funkcie aj pre
možnosti QSlide môžete zmeniť po kliknutí
na tlačidlo Upraviť. To sa nachádza na poslednom mieste v zozname, ktorým môžete
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ktorej môžete kontrolovať a aktualizovať
najnovšie verzie vášho softvéru,
Backup - pomocou Backup aplikácie si
môžete vo svojom Android zariadení
zálohovať dôležité dáta,
FileShare - Cez FileShare môžete zdieľať
multimédiá a dokumenty so zariadeniami LG, ktoré túto funkciu podporujú,
Hlasový záznamník - jednoduchý
diktafón, ktorý vám však dobre poslúži v
akejkoľvek situácii,
Kalendár - natívne predinštalovaný
kalendár so základnými funkciami,
Notebook - pokročilá aplikácia slúžiaca
na tvorbu poznámok s multimediálnym
obsahom,
Počasie - aplikácia, ktorá vám povie,
aké bude počas najbližších dní vo vašom
okolí počasie,
Polaris Office 4 - správca dokumentov, ktorý prichádza predinštalovaný a
umožňuje nielen prezeranie, ale aj úpravu takmer každého typu používaného
dokumentu,
Poznámka - jednoduchá aplikácia
slúžiaca na zaznamenávanie krátkych
poznámok, myšlienok či postrehov,
Quick Translator - pokročilý
cudzojazyčný slovník, ktorý na základe
obrazu z kamery dokáže v reálnom čase
prekladať text na váš displej,
Remote Call Service - služba
spoločnosti LG, ktorá umožňuje operátorovi na diaľku diagnostikovať softvérovú chybu vo vašom zariadení, pokiaľ
niekedy nastane,
Slovník - klasický cudzojazyčný slovník v
textovej podobe,
Smart Share - aplikácia slúžiaca na
zdieľanie súborov pomocou DLNA protokolu,
Smart World - vlastný obchod s aplikáciami a hrami,
Správca aplikácií - miesto, kde môžete
odinštalovať alebo inak pracovať s vašimi
aplikáciami,
Správca súborov - jednoduchý správca
súborov, ktorým môžete upravovať
zložky a súbory v pamäti zariadenia,
Správca úloh - aplikácia slúžiaca aktuálne spustené procesy na pozadí,
Video Editor - jednoduchý editor videí,
ktorým môžete upraviť súbory vo vašej
pamäti a prekvapiť tak napríklad priateľa
na oslave.

listovať vo vertikálnom smere.
LG do Optimusu G pribalilo aj niekoľko
veľmi zaujímavých aplikácií. Bohatá softvérová výbava je jednoznačne plusom tohto
smartfónu, pričom za najväčšie inovácie
považujeme slovník Quick Translator, ktorý
vám umožňuje v reálnom čase prekladať
cudzojazyčné texty priamo na displeji vášho

Multimédiá
Dnešné smartfóny spĺňajú aj funkcie
prehrávačov multimédií, čo hravo zvláda aj
Optimus G od LG. Okrem prehrávania videa
vo formáte Full HD si bezproblémovo poradí
aj s hudbou rôzneho druhu, ktorú si môžete
prehrať v natívnom prehrávači alebo v aplikácii, ktorú si do zariadenia doinštalujete.
Natívny prehrávač je dostatočne kvalitný,
ponúka pekne spracované a prehľadné
prostredie. Nechýbajú ani všetky základné
funkcie, ktoré uspokoja aj náročnejšieho
poslucháča.

Ak hudbu počúvate cez slúchadlá, rozhodne
vás poteší prítomnosť funkcie Dolby Digital.
Okrem nej však prehrávač ponúka aj základné
rozdelenie skladieb podľa autorov, albumov či
abecedy a nechýbajú ani playlisty a prehrávanie hudby z priečinkov v pamäti. Chýbal
nám tu však ekvalizér, ktorý v prípade potreby získame len manuálnym doinštalovaním
aplikácie 3. strany. Kvalita zvuku však bola
na vysokej úrovni, a preto sme ekvalizér pri
testovaní nepotrebovali.

Fotoaparát
LG Optimus G vyniká z radu aj vďaka
výbornému fotoaparátu. Ten spracovaním
patrí medzi to najlepšie, čo na trhu môžete
nájsť, nielen vďaka vysokému rozlíšeniu. Fotografie môžete vytvárať v rôznych scénických
režimoch, nechýbajú ani pokročilé nastavenia a čo je veľmi dôležité, je prítomnosť
HDR funkcie. Vďaka nej môžete fotiť naozaj
vysokokvalitné fotografie, ktoré sú vhodné aj
na ďalšiu prezentáciu. Poteší aj prítomnosť
maličkostí ako fotografovanie po vyslovení
špeciálnych fráz, či dokonca časozberný záber
a panoráma.

delné prehliadanie stránok dnes už takmer
nutnosťou. Prítomné sú aj karty s viacerými
webstránkami, takže môžete prezerať viacero
webstránok v rovnakom čase. Ukážky stránok
z prehliadača nájdete nižšie.

Batéria

Čo sa nahrávania videa týka, kamera ponúka
obdobné funkcie ako fotoaparát. Dostupné
sú niekoľké nastavenia, nechýba nastavenie
kvality videa a rovnako je dostupná aj funkcia
HDR. Najväčšie rozlíšenie videa je vo formáte
Full HD s počtom pixlov 1920 x 1080, kvalitu
takéhoto videa si môžete skontrolovať na
ukážke nižšie. Celkovo sa nám fotoaparát v
tomto zariadení páčil, našli sme v ňom všetky
funkcie, ktoré sme pri dennom fotografovaní
potrebovali.

Komunikácia a konektivita

Čo sa hovorov týka, tie boli kvalitné a pri
dennom využívaní tohto smartfónu sme
v tejto oblasti nenašli žiadne nedostatky.
Samozrejmosťou je prítomnosť inteligentného dialera a nechýba ani pokročilá správa
kontaktov, ktorá vám umožňuje nielen ich
rýchle upravovanie, ale aj vkladanie nových
mien a čísel.
Prehliadanie internetu bolo v natívnom
prehliadači pohodlné a vyhovovalo nám.
Vhod príde najmä jemné rozlíšenie displeja
s väčšou uhlopriečkou, ktoré je pre pravi-

Pri hodnotení výdrže batérie sa trochu
pozastavíme. Stretli sme sa totižto s názormi, že batéria v Optimuse G je jeho
veľkým negatívom. S týmto si však dovolíme nesúhlasiť. Spoločnosť LG totižto do
Optimusu G importovala veľmi zaujímavý
ekologický systém (Eco System), ktorý dokáže
inteligentne ovládať využívanie všetkých
jadier procesora, čo v konečnom dôsledku
spôsobuje, že procesor pracuje len na taký
výkon, aký váš smartfón potrebuje. Zmenu
výkonu si pritom vôbec nevšimnete a jej
dôsledkom je dlhá výdrž batérie. V našom prípade vydržal smartfón na jedno nabitie až 2
dni, pričom sme takmer celý čas mali zapnuté
mobilné dáta alebo Wi-Fi, ktoré sme vypínali
len v noci, mali sme nastavený automatický
jas, vykonali sme zhruba 20 minút hovorov,
napísali asi 15 správ a zhruba 3 hodiny denne
sme strávili nad aplikáciami a hrami. Displej
pritom svietil viac ako dve hodiny. Samozrejme, pri väčšom vyťažení smartfónu bude
výdrž batérie klesať, my sme s ňou však boli
mimoriadne spokojní.
ONDREJ LIČKO

Zariadenia zapožičala spoločnosť LG.

Ani v tomto prípade LG Optimus G nijak nezaostával. Komunikácia v písomnej aj zvukovej
forme bola absolútne bezproblémová. Pri
písaní správ sme však mali niekoľko výhrad
ku vstavanej klávesnici. Tá totižto ponúka
automatickú predikciu a vkladanie medzier,
ktoré v nastaveniach neviete vypnúť. Takisto
chýba napríklad tlačidlo pre emotikony, ktoré
sú v dnešnej dobe často používané. Ak vám
však vstavaná klávesnica nebude vyhovovať,
môžete ju jednoducho a rýchlo vymeniť za alternatívu z Google Play. Odporúčame Swype
alebo SwiftKey.
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obota 15.jún, hotel Double Tree by Hilton, Bratislava. Starí a mladí,
dospelí a deti, muži a ženy. Jedna vec bola však spoločná pre
všetkých – obľúbili si operačný systém Android. Je desať hodín, začína
sa Telekom Android Roadshow v Bratislave.

SONY
Po úvodnom vystúpení a otvorení akcie začala prvá prezentácia
spoločnosti SONY. Dušan Kmetyo podrobne predstavil funkcie a vlastnosti toho najlepšieho od SONY – smartfón Xperia Z a Xperia tablet Z.
Tieto zariadenia si mohli návštevníci vyskúšať aj priamo na stánku. Nechýbala ani veľká váza plná vody, do ktorej sa obe zariadenia ponárali.
Funkcia vodeodolnosti si mohli všetci návštevníci vyskúšať na vlastné
oči, zariadenia to opäť úspešne prežili.

TATRA BANKA a VIAMO
Prezentácia od Tatra banky mala špeciálny nádych – po peniazoch.
Pamela Babuščáková z Tatra banky a Adam Marek zo spoločnosti
VIAMO predstavili novú službu Tatra banka VIAMO. Služba, ktorá vám
uľahčí život pri posielaní peňazí svojim známym a kamarátom. Stačí
poznať len ich mobilné číslo. O tom, ako to celé jednoducho funguje sa
mohli presvedčiť aj samotný účastníci – tí aktívnejší dokonca odchádzali
s jedným eurom. Pripravená bola aj chill-out zóna s tuly-vakmi.

SAMSUNG
Samsung nenechal nič na náhodu a tiež si pripravil zaujímavé novinky.
Počas prezentácie Marek Pažický predstavil horúce novinky Samsung
Galaxy S4, Galaxy S4 mini a Galaxy S4 Active. Na stánku boli k dispozícii
okrem eS-štvorky aj zariadenia Note 8.0, Galaxy Mega, Note 2 a ďalšie
zaujímavé príslušenstvo.
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HTC
Po obede vystúpil na pódiu Martin Fidluš,
ktorý detailne predstavil všetky funkcie
HTC One. Na konci prezentácie čakalo na
majiteľov tejto značky milé prekvapenia. HTC
svojim fanúšikom darovala navigáciu Sygic –
dostali ju všetci aktuálni majitelia, ktorý sa
preukázali smartfónom od HTC.

ASUS
Asus si na záver pripravil opäť aktuálne
novinky, ktoré len pred nedávnom odhalil na
výstave Computex 2013. Niektoré z prezentovaných noviniek – ASUS MeMo Pad HD 7,
Transformer Book Trio, Asus FonePad Note
- sa čoskoro objaví aj na našom trhu. Na
stánku ASUS bol k dispozícii Fonepad, MeMo
Pad 7 a aj prvá verzia obľúbeného tabletu
Nexus 7.

Prestigio
Na akcii nechýbal ani stánok spoločnosti
Prestigio. Vyskúšať si mohli dva produkty –
Intel smartfón Prestigio Multiphone PAP5430
a nový tablet Prestigio MultiPad 2 Ultra Duo
8.0 3G.

Redakcia MojAndroid.sk
Na akcii sme samozrejme nechýbali ani my,
stretnúť ste mohli väčšiu časť našej redakcie
priamo pri našom stánku.

Súťaže a ceny
Registrácia na akciu prebiehala pomocou systému sli.do, kde sa všetci prítomní účastníci
prihlásili. Cez svoj smartfón sa však aktívne
zapájali aj do diskusie, či tweetovali svoje
postrehy a dojmy z akcie cez hashtag #AndroidRoadshow. Zo všetkých zúčastnených
sme počas celého programu vyžrebovali
výhercov viac ako 20-tich cien: ASUS Fonepad, Sony Xperia E, HTC Desire X, Samsung
Galaxy S4, 10x navigácie Sygic, 3x hosting od
Websupport.sk, 3x kniha Svetová vojna Z a 2x
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lístky do kina od Barracuda Movie. Všetkým
ešte raz srdečne blahoželáme.

Pokračujeme v septembri
V Bratislave sa ukončila prvá polovica
stretnutí Telekom Android Roadshow 2013,
okrem hlavného mesta sme navštívili aj
mestá Košice, Žilina. Cez letné prázdniny si
oddýchneme, no v septembri sme tu opäť.
Ďalšia Android Roadshow pokračuje v sobotu
21.septembra v Prešove. Všetky detaily a program zverejníme mesiac pred akciou, určite
sa máte na čo tešiť.
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MICHAL CHABADA
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Miss Android Roadshow 2013
hlasovanie Žilina

Stretnutie Android fanúšikov Telekom Android Roadshow 2013 nie je len záležitosť
pánov. Na akcii sa objavujú aj dievčatá, ktoré
majú záľubu v technologických novinkách,
prípadne len sprevádzajú svojich partnerov. Miss Android Roadshow je súťaž o
najsympatickejšie dievča na akcii. Tento rok
nám spoločnosť SONY do súťaže venovala
nový SONY Xperia Z, ktorý dostane jedna z
dievčat. Spúšťame hlasovanie vŽiline.
Telekom Android Roadshow 2013
pokračovala v meste Žilina. Do súťaže MISS
sa zapojilo až 18 dievčat, ktoré sa odfotili
s našim maskotom Androidkom pri stánku
SONY. Spúšťame hlasovanie a vy máte
možnosť vybrať najsympatickejšie dievča
zo Žiliny, ktoré postúpi do celoslovenského
finále. Hlasovanie prebiahalo presne dva
týždne do 15.júna. Najsympatickejšie dievča
zo Žiliny je Ivana.
MICHAL CHABADA
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sonymobile.com

zaži dokonalosť značky
Sony vo všetkých
podobách
Užite si smartfón, ktorý nie len že vyzerá fantasticky, ale má aj výnimočný výkon. Vďaka dokonalej presnosti Sony displeja, fotoaparátu
a dizajnu si môžete prezerať obrázky v super jasných farbách s
dokonale ostrými detailami, to všetko spolu v prémiovom hliníkovom
ráme. Zažite to najlepšie od Sony v smartfóne. Nová Xperia™ SP.

BE MOVED

Ikony slúžia len pre ilustračné účely. Sony, make.believe,
WALKMAN a logo Walkman sú ochranné známky alebo
registrované ochranné známky spoločnosti Sony
Corporation. Xperia je ochranná známka alebo
registrovaná ochranná známka spoločnosti Sony Mobile
Communications AB. PlayStation je ochranná známka
alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Sony
Computer Entertainment, Inc. Android, Google Chrome a
Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google Inc.
©2013 Sony Mobile Communications AB.
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a zvukové efekty, ktoré by hre dodali ďalší
rozmer. Novinku z dielne slovenských developerov rozhodne odporúčame vyskúšať a
autorom držíme palce v ďalšom vývoji. Hra
je v obchode Google Play dostupná zadarmo
bez akýchkoľvek reklám.

Zničte Zem v novej slovenskej
fyzikálnej hre Meteorites
Mobilný operačný systém Android sa vďaka
neustále narastajúcemu počtu aktivovaných
zariadení stáva vynikajúcou platformou pre
developerov. Rovnako ako v zahraničí, aj na
slovenskej vývojárskej scéne sa objavujú noví
talentovaní programátori, ktorí pracujú na
vývoji vlastných aplikácií a hier. Nedávno sa v
obchode Google Play objavil nový herný titul
s názvom Meteorites, ktorý ponúka zaujímavú ručne kreslenú grafiku a vynikajúcu fyziku.
Cieľ novej slovenskej hry je veľmi jednoduchý
– trafiť našu matku Zem meteoritom, ktorý je
vystrelený z mimozemského plavidla. Nebude
to však také ľahké ako sa zdá. UFO totižto
zastavilo na neprístupných miestach a vy
budete musieť využiť gravitáciu vesmírnych
telies, aby ste zmenili dráhu letu a nakoniec
zasiahli Zem. Pretože “ufóni” majú štýl, v
každom kole získavate “style” body za to,
akým spôsobom sa vám podarí zničiť celú
ľudskú civilizáciu. Titul ponúka celkom 56
úrovní, ktorých obtiažnosť sa samozrejme
stupňuje. Po tom, čo všetky prejdete, môžete
využiť editor, kde si vytvoríte vlastné levely.
Meteorites je veľmi príjemný titul, ktorý vás
na nejaký čas určite zabaví. Možno by bolo
viac na mieste, ak by UFO vystrelilo nejakú
raketu namiesto objemného meteoritu, no
to je len detail, ktorý neohrozuje hrateľnosť.
Takisto by sme uvítali aj jednoduchú hudbu
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roztriedené podľa denníkov, medzi ktorými
sa môžete prepínať v hornej lište. Prečítať
si ich môžete kliknutím na titulok, pričom v
aplikácii sa otvorí len ich webová verzia. Obsah nemôžete približovať a jedine čo môžete
urobiť je, že budete článok zdieľať prostredníctvom e-mailu alebo inej dostupnej služby.
Hokejka je zadarmo dostupná na Google Play,
obsahuje však reklamy, ktoré sa zobrazujú v
spodnej časti obrazovky. Aplikácia je vhodná
pre všetkých tých, ktorým sa nechce hľadať
aktuálne správy o hokeji. S Hokejkou ich budete mať všetky na jednom mieste.

Hokejka: Správy z Majstrovstiev sveta v hokeji na jednom
mieste
Majstrovstvá sveta v hokeji sú už v plnom
prúde a my vám prinášame tip na ďalšiu aplikáciu, ktorá vás bude informovať o ich priebehu prostredníctvom mobilného zariadenia
s Androidom. Aplikácia s názvom Hokejka je
akousi RSS čítačkou elektronických denníkov
SME, Pravda, Hokej.sk a Topky.sk, ktorá
zobrazuje len správy týkajúce sa aktuálne
sledovanej udalosti majstrovstiev sveta.

Slovak Live TV Player: Slovenské televízie na vašom Androide
Po aplikácii Slovak TV, ktorá bola krátko po jej
vydaní z Google Play odstránená, tu máme
ďalšiu, ktorá prináša live stream slovenských
televízií do smartfónov a tabletov s Androidom. Na obchode Google sa totižto objavila
nová aplikácia s názvom Slovak Live TV Player
od vývojára SHAFFEX.

Aplikácia je skutočne veľmi jednoduchá a
neponúka žiadne pokročilé funkcie. Správy sú

Slovak Live TV Player poslúži nielen na
sledovanie priameho prenosu z hokejového
šampionátu. V aplikácií sú k dispozícii slovenské televízne stanice STV1, STV2, TA3, JOJ, JOJ

PLUS, experimentálne sa vysielajú dokonca
aj kanály v HD rozlíšení, MARKIZA HD, DAJTO
HD, NOVA HD, STV1 HD a STV2 HD. Aplikácia
plní len jedinú vyššie zmieňovanú funkciu a
okrem prepínania kanálov neponúka žiadne
iné možnosti. Slovak Live TV Player spustíte
na tabletoch a smartfónoch s operačným
systémom Android 4.0 Ice Cream Sandwich a
vyšším.
Počas nášho testovania fungovali streamy
v normálnej aj vyššej kvalite veľmi dobre a
nezaznamenali sme žiadny výpadky. Občasne
sme mali problémy s ich prehrávaním na
smartfóne, kde sa nie vždy načítali. Na tablete
fungovali bezproblémovo. Aplikáciu Slovak
Live TV Player stiahnete zadarmo na Google
Play, pri prehrávaní sa zobrazujú reklamy.

Vodičák: Testy na vodičský
preukaz v mobile
Jedným z výborných príkladov využitia
mobilných zariadení pre vzdelávanie sú
aplikácie pre prípravu na záverečné skúšky
v autoškole. Najnovším prírastkom v tejto
skupine je aplikácia s názvom Vodičák, ktorá
bola vytvorená pod záštitou portálu vodicak.
sk. Aplikácia sa v obchode Google Play objavila len pred nedávnom a ponúka zaujímavé
možnosti pre všetkých používateľov mobilných zariadení so systémom Android, ktorí
naberajú nové vedomosti pred testom, no
na svoje prídu aj budúci absolventi hľadajúci
autoškolu vo svojom okolí.

Aplikácia Vodičák vás privíta jednoduchou
ponukou. V sekcii Autoškoly nájdete databázu
autoškôl, ktoré sú rozdelené podľa mesta.
Kliknutím na položku sa zobrazia kontaktné
údaje, mapa, popis autoškoly, kurzy alebo
kontaktný formulár, ktorý vám umožní
odoslať e-mailovú správu autoškole. Všetky
údaje sú však vyplnené len v niektorých prípadoch. V ďalšej sekcii Kam na kurz je veľmi
podobným spôsobom zobrazený zoznam
všetkých kurzov, o ktorých ma daný portál

informácie. Azda najobľúbenejšou funkciou
sa pre používateľov stane možnosť otestovať
svoje vedomosti v jednom z 35 ponúkaných
testov pre skupiny A a B. V ponuke sú však
aj samostatné testy na križovatky, značky,
zákony, vyhlášku, alebo výber náhodného
testu.
Test zobrazuje jednotlivé otázky usporiadané
pod sebou. Kliknutím na odpoveď sa táto
označí buď zelenou farbou, ktorá samozrejme
signalizuje že ste odpovedali správne alebo
červenou farbou, ktorá naopak označuje
nesprávnu odpoveď. Aplikácia posunie
pohľad po označení vždy na ďalšiu otázku
automaticky. Výsledok testu sa zobrazí vždy
po jeho absolvovaní a neskôr je dostupný aj v
samostatnej sekcii Výsledky testov. Takýmto
spôsobom sa môžete neskôr vrátiť k nesprávnym odpovediam. V nastaveniach je možné
zvoliť časový limit 20 minút, ako pri ostrom
teste.
Aplikácia Vodičák ponúka veľmi dobré
možnosti pre všetkých študentov, ktorí sa učia
na záverečné testy. Prostredie síce nie je vytvorené na základe najnovších trendov, no je
jednoduché a prehľadné. Mnohí používatelia
ocenia aj databázu autoškôl a veríme, že v
budúcnosti nájdeme podrobné informácie o
všetkých položkách v databáze. Aplikácia je
dostupná zadarmo a stiahnuť si ju môžete v
obchode Google Play.

iFaktúry: Vystavte faktúru
priamo v smartfóne
Vystavovanie faktúr je neoddeliteľnou
súčasťou podnikania a preto sa v začiatkoch,
ale aj neskôr potýkame s hľadaním toho
najlepšieho, najlacnejšieho a najrýchlejšieho
fakturačného systému. Na slovenskej scéne je
dostupných niekoľko možností, ako vytvárať
faktúry online prostredníctvom desktopov, no
s týmito nie sme neustále v kontakte. Tohoto
si všimli vývojári z firmy 24B s.r.o., ktorí po
úspešnom debute na platforme iOS prinášajú
mobilnú aplikáciu iFaktúry aj do zariadení
pracujúcich na systéme Android.
Aplikácia pôsobí veľmi jednoducho a má
príjemný minimalistický dizajn. Pri prvom
spustení a teda aj vytváraní prvej faktúry je
samozrejme nutné naplniť aplikáciu údajmi
o dodávateľovi a odberateľovi, bez ktorých
nie je možné vystaviť doklad. Po vyplnení

týchto údajov je možné pridať detaily, akými
je zľava, forma úhrady, dátum splatnosti,
číslo objednávky a iné. Potom nasledujú
samotné položky, alebo teda tovar prip.
služby, za ktoré vystavujete faktúru. V tomto
bode je možné zadať počet jednotiek, cenu
za jednotku, DPH a čiastku. Takto vytvorenú
faktúru môžete uložiť, zobraziť jej náhľad,
tlačiť, duplikovať alebo odoslať prostredníctvom modrého tlačidla v pravej hornej časti
obrazovky. Pri odoslaní mailom bude faktúra
exportovaná vo formáte PDF a prijatá s pod
názvom RRRRCC (R-rok, C-číslo), pričom v
nastaveniach je možné tento formát zmeniť.
Do faktúry je možné vložiť aj logo firmy, spolu
s podpisom.
Pravdepodobne najvýznamnejšou funkciou
aplikácie iFaktúry je možnosť synchronizácie
v cloude, čím sa otvárajú nové možnosti
nielen pre podnikateľa, ale aj pre účtovníka/
účtovníčku. iFaktúry totižto disponujú aj webovým rozhraním, ktoré je prístupné po registrácii. Prvých 30 dní má každý nový zákazník
prístup zadarmo, pričom napr. 10 kus. faktúr,
1 agenda a 1 mob. zariadenie vás bude stáť
mesačne 3€. Aktuálny cenník nájdete tu. Po
prihlásení sa vo vrchnej časti nastavení objaví
tlačidlo synchronizovať, ktoré nahrá údaje do
cloudu.
iFaktúry predstavujú vynikajúci nástroj pre
podnikateľov, ktorí hľadajú možnosti rýchlej
fakturácie kdekoľvek v dosahu internetového
pripojenia. Počas testovania sme nezaznamenali žiaden pád, aplikácia pracovala rýchlo
a stabilne. Všimli sme si však, že faktúru nie
je možné uložiť pokiaľ nie je dokončená, čo
má svoje výhody, rovnako ako aj nevýhody.
iFaktúry radíme medzi najlepšie riešenia na
trhu a rozhodne vám ju odporúčame aspoň
vyskúšať.

CG Transit: Aktualizácia prináša
nový vzhľad a ďalšie funkcie
Aplikácia CG Transit umožňuje vyhľadávanie
dopravných spojení v cestovných poriadkov
vlakov, autobusov a mestskej hromadnej
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dopravy. Už viac než dva roky patrí medzi
najlepšie hodnotené aplikácie v tejto kategórii a len nedávno sme sa mohli dočkať
významnej aktualizácie, ktorá prináša úplne
nový dizajn používateľského prostredia a
niekoľko doplnkových funkcií.

Blog MsL3nik už aj ako aplikácia pre Android

Nová verzia aplikácie CG Transit prináša
niekoľko vylepšení, ktoré vám spríjemnia
vyhľadávanie dopravných spojení. Je to
najmä spomínaný vzhľad aplikácie, ktorý
prešiel zásadnou úpravou. Aplikácia je teraz
veľmi rýchla, pôsobí prehľadne a súčasťou
zmien je aj optimalizácia pre väčšie displeje
Android tabletov. K ďalším novinkám sa
zaradila možnosť vyhľadávať spojenia priamo
na mape jednoduchým kliknutím napr. na zastávku. náhľady liniek v “našepkávači” alebo
rýchle zobrazovanie odchodov spojov v okolí.
Celý zoznam nových funkcií nájdete nižšie.
Zoznam noviniek, ktoré priniesla aktualizácia:
• Úplne nový “Holo” dizajn aplikácie,
prispôsobený aj pre tablety
• Vyhľadávanie spojenia na mape
• Vyhľadávanie liniek podľa názvu
• Rýchle zobrazovanie odjazdov spojov v
okolí alebo z vybraného miesta
• Automatický výber cestovných poriadkov
• Zobrazovanie rýchlych návrhov odkiaľ/
kam
• Zobrazovanie liniek u zástavok MHD v
“našepkávači”
• Vyhľadávanie z adresných bodov s
možnosťou uloženia pod vlastným
názvom(Doma, Práca…)
• Obľúbené trasy
• Automatické aktualizácie cestovného
poriadku cez Wi-Fi
Samotná aplikácia CG Transit je dostupná zadarmo v obchode Google Play, no za cestovný
poriadok platíte ročný licenčný poplatok. Tieto je možné nakupovať buď jednotlivo alebo
si môžete zaobstarať zvýhodnené balíčky.
Jeden cestovný poriadok v Európe stojí 0,89
€, zatiaľ čo balíček pre celé Slovensko vás
bude stáť 3,59 € na 1 rok. Každý používateľ
môže aplikáciu vyskúšať na mesiac zadarmo.

Mzda: Mzdová kalkulačka pre
Android
Súčasťou takmer každého pracovného pohovoru je otázka ohľadom očakávaného platu.
V tejto súvislosti ste určite hľadali spôsob
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ako zistiť, akú hrubú mzdu máte požadovať
po zamestnávateľovi, ak potrebujete určitý
čistý plat. Hoci je na internete niekoľko online
nástrojov, ktoré vám tento prepočet ponúkajú, s novou aplikáciou Mzda vám výborne
poslúžia aj mobilné zariadenia s operačným
systémom Android.

Poznáte Lenku? My áno! Dvadsaťtriročná
študentka informatiky nás a určite aj
mnohých z vás zaujala svojou pekne spracovanou videorecenziou pre laikov, na tablet
Prestigio MultiPad 9,7 Ultra.
Ak sledujete Lenkin blog, tak potom máme
pre vás dobrú správu, ktorú ste už určite postrehli. Blogerka sa totižto rozhodla vytvoriť si
vlastnú Android aplikáciu a hoci nemala s jej
tvorbou alebo so zakladaním konta na Google
Play žiadne predchádzajúce skúsenosti, podarilo sa jej to.
Ako sama píše, strávila pritom niekoľko hodín
a to v rámci prokrastinovania pred skúškou.
Lenka sa pravdepodobne aplikáciu, ktorej
jedinou funkciou je zatiaľ otvorenie blogu
msl3nik.blogspot.sk rozhodne ešte upraviť a
doplní ju aj o notifikácie na nové príspevky.
Aplikácia je pre všetkých záujemcov zadarmo
dostupná na Google Play :).

Aplikácia Mzda síce nie je vytvorená
podľa najnovších trendov v dizajne, no je
jednoúčelová a aj napriek tomu poslúži
každému používateľovi, ktorý hľadá obdobnú funkciu pre svoje zariadenie. Pre
výpočet mzdy je možné zadať ktorúkoľvek z
čiastkových miezd (hrubú, čistú alebo super
hrubú). Aplikácia taktiež ponúka vysvetlenia jednotlivých pojmov a pomôže vám
lepšie pochopiť samotný výpočet. Tlačidlom
“Zobraziť detaily” dokonca ponúkne aj detailné rozpísané odvody do poisťovní, daň z
príjmu a daňový bonus. Aplikácia je zadarmo
a je dostupná v obchode Google Play.

„Keďže mám skúškové, tak sa snažím robiť
hocičo iné, len nie sa učiť :D a tak som sa
rozhodla, že vytvorím nejakú aplikáciu
pre Android… . Napadlo mi, že vytvorím
najjednoduchšiu aplikáciu aká existuje a po
spustení sa otvorí môj blog :)“
BRANISLAV CABAN

Návod

Google predstavil nový Gmail,
rozdelí poštu na skupiny

T

ak ako sme avizovali v pondelok, Google
dnes predstavil novú webovú a mobilnú
verziu e-mailovej služby Gmail. Táto prináša
prepracované používateľské prostredie a
nový spôsob triedenia prichádzajúcej pošty.
Po novom sa bude rozdeľovať do niekoľkých
kategórií, medzi ktorými sa vo webovej verzii
bude prepínať pomocou kariet umiestnených
v hornej lište. K dispozícii je päť voliteľných
kategórií a to Hlavné, Sociálne siete, Propagácie, Aktualizácie a Fóra, ktoré je možné
podľa vlastnej potreby zapnúť alebo vypnúť.

Triedenie pošty do jednotlivých kategórií
by mal Google realizovať automaticky, ak sa
ale stane, že pošta príde do nesprávneho
priečinka, môžete ju myšou premiestniť do
správnej karty. V primárnej alebo tiež hlavnej
schránke, nájdete všetky dôležité správy
ako aj tie, ktoré z iných kategórií označíte
hviezdičkou. V mobilnej aplikácií sa po
spustení zobrazí vždy
hlavná kategória,
z ktorej sa môžete
vždy jednoducho
prepnúť do inej.
Samozrejme je už
len na vás, či si novú
poštovú schránku
od Google zapnete
alebo nie. Táto
možnosť je totižto
voliteľná a dá sa

aktivovať alebo deaktivovať v nastaveniach
Gmailu (Nastavenia -> Doručená pošta->Typ
priečinka doručenej pošty).
Nový spôsob triedenia bude samozrejme
dostupný aj v mobilnej aplikácii Gmail pre
Android a iOS. Konkrétne Android verzia sa
dočká niekoľkých zmien aj v používateľskom
prostredí, ktoré obsahuje nové postranné
menu a triedenie doručených e-mailov
v nových kartách. Nový update vo webovej verzii Gmailu sa od dneška postupne
sprístupňuje všetkým používateľov. Aktualizovaná aplikácia pre Android má byť dostupná
začiatkom budúceho týždňa.

Stiahnite si nový Gmail pre
Android
Google minulý týždeň predstavil vylepšený
Gmail, ktorý automaticky rozdeľuje poštu
do niekoľkých skupín. Novinky spoločnosť
oznámila ako pre webovú verziu služby,
tak aj pre aplikáciu pre OS Android. Aj keď

väčšina z vás pravdepodobne ešte nový Gmail
nemá aktivovaný, Google už teraz začína
sprístupňovať aplikáciu pre Android, vo verzii
4.5. Tá prináša už avizované novinky vrátane
nového postranného menu a niekoľkých
ďalších zmien v používateľskom prostredí.
Nové menu obsahuje schránku doručenej
pošty, menovky a tiež prepínanie účtov. Na
to, aby sa zobrazovali aj nové kategórie,
však musíte mať najskôr aktivovanú novú
webovú verziu. Google novu verziu Gmailu
sprístupňuje postupne a môže tak ešte nejaký
čas trvať, kým bude dostupná pre všetkých
používateľov.

Ako vrátiť tlačidlo Delete v
novej aplikácii Gmail
Nedávno sme vás informovali o aktualizácii
mailového klienta Gmail pre operačný systém Android, ktorý automaticky rozdeľuje
poštu do niekoľkých skupín. Nová verzia
je prehľadnejšia a určite si ju používatelia
aj obľúbili. Ak ste už aktualizovali, určite
ste si všimli chýbajúce tlačidlo Delete pre
vymazanie otvoreného e-mailu. Namiesto
toho sa tam objavili možnosti pre archiváciu,
označenie ako neprečítané alebo presunu
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do iného priečinka. Možnosť Delete je síce
dostupná pri stlačení tlačidla Menu na vašom
zariadení, no existuje jednoduchý spôsob ako
ho dokážete vrátiť naspäť do panelu.
Nastavenia, ktoré vám pomôžu vrátiť tlačidlo
späť na svoje miesto sa nachádzajú priamo
v aplikácii. Stačí ak si pozriete krátky návod,
ktorý vám ozrejmí, kde sa nachádzajú.
Ako vrátiť tlačidlo Delete po aktualizácii Gmail
pre Android
• Stlačte tlačidlo “Menu”, na vašom Android zariadení
• Vyberte ponuku “Nastavenia” a potom
“Všeobecné nastavenia”

• Hneď ako prvú máte položku Akcie archivácie a odstránenia. Kliknite na ňu!

Odteraz sa v zozname doručených správ
zobrazí len predmet a náhľad každej správy
a zmiznú vám niekedy otravné obrázky kontaktov. Ak sa nad tým zamyslíme, vývojári v
spoločnosti Google odviedli výbornú prácu,
pretože každému používateľovi prakticky
poskytli možnosť vrátiť sa čiastočne k
starému Gmailu.
FERO CHOVAŇÁK

V prípade, že chcete peniaze posielať,
je najprv potrebné sa do služby VIAMO
zaregistrovať, čo je proces, pozostávajúci zo
štyroch krokov.

VIAMO

vyskúšali sme aplikáciu

S
• Zobrazí sa vám ponuka s troma
možnosťami “Zobraziť iba archiváciu”,
“Zobraziť iba odstránenie” a “Zobraziť
archiváciu aj odstránenie”. Vybraním
jednej z posledných dvoch možností vám
vráti tlačidlo Delete do horného panela.

Na obrázku môžete vidieť výsledok po zmene
nastavení. Myslíme, že tlačidlo tam plní
výbornú úlohu, najmä ak vám denne chodí
veľké množstvo správ.
Ako nastaviť zmazanie správ dotykovým
gestom:
• Stlačte tlačidlo “Menu”, na vašom Android zariadení
• Vyberte ponuku “Nastavenia” a potom
“Všeobecné nastavenia”
• Zaškrtnite ponuku “Odstrániť po posunutí prstom”
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lužba VIAMO je čerstvou novinkou na slovenskom trhu, umožňujúcou nový spôsob
bezhotovostného prevodu peňazí medzi
bankovými účtami . O jej spustení a základných funkciách sme písali na našej stránke
MojAndroid.sk a informovali sme vás tiež, že
službu už využilo viac než 11 000 Slovákov.
V aktuálnom čísle Android Magazínu, ktoré
práve čítate, môžete nájsť aj rozhovor s
Marekom Adamom, CEO spoločnosti, ktorá
za službou stojí. Keďže sa v rámci Slovenska
jedná o absolútnu novinku, ktorej používanie
sa môže zdať niektorým ľudom zložité,
mobilnú aplikáciu, ktorá je základom VIAMA,
sme vyskúšali a prinášame vám podrobný
návod, ako si ju aktivovať.

Prvým krokom je zadanie a overenie vášho
telefónneho čísla, na ktoré dostanete sms
s overovacím kódom, ktorý vložíte pre
pokračovanie registrácie.

Požiadavky na využívanie služby VIAMO sa
líšia v závislosti od toho, či peniaze posielate,
alebo ste ich príjemca. V druhom prípade
je všetko jednoduchšie, na svoj mobilný
telefón dostanete sms správu v ktorej nájdete
inštrukcie, ako platbu prijať. Konkrétne to
znamená, že musíte navštíviť internetovú
adresu www.viamo.sk/prijem a tam zadáte
vaše telefónne číslo (na ktoré bola doručená
sms o platbe) a číslo vášho bankového účtu .
Naň vám budú pripísané peniaze.

Ako druhý krok nasleduje zadanie osobných

údajov, teda vášho mena a priezviska (a emailu), ktoré sú potrebné, aby vás príjemca
platby vedel ľahšie identifikovať. Následne
si zvolíte heslo, ktoré musí mať minimálne 7
znakov a obsahovať jednu číslicu.

a iOS, aplikácie pre obe sú k dispozícii na
stiahnutie priamo v príslušných obchodoch
s aplikáciami, kam budete presmerovaný.
Zároveň ešte získate aktivačný kód, ktorý
zadáte po nainštalovaní aplikácie.

Tretím krokom je pridanie bankového účtu.
Keďže službu zatiaľ podporujú len VÚB a
Tatrabanka, nevyhnutnou podmienkou je
účet v jednej z nich.

V aplikácii si zvolíte PIN kód, ktorý budete
používať pre potvrdzovanie platieb a tým
je registrácia ukončená. V hlavnom menu
aplikácie, kam sa dostanete po ukončení
registrácie, uvidíte tri hlavné položky – Transakcie, Platba a Info. Ak chcete, v druhej z
nich si môžete ihneď vyskúšať, ako to celé
všetko funguje – stačí zadať telefónne číslo,
resp. vybrať osobu z vašich kontaktov, ktorej
chcete peniaze poslať, zvoliť sumu a zadať
PIN. Podobne to urobil aj náš šéfredaktor
Michal, ktorý poslal kolegovi Ferovi výplatu
vo výške 1 eura, ktorého táto horibilná suma
veľmi milo prekvapila:-)

Po výbere vašej banky budete presmerovaný
na jej stránku, kde autorizujete pridanie
účtu pre službu VIAMO. Tým potvrdíte, že
ste oprávnený disponent daného účtu, čo je
podmienkou na pridanie bankového účtu do
vášho VIAMO profilu. Po prihlásení sa do účtu
ho potom môžete jednoduchým spôsobom
pridať do vášho VIAMO profilu, o čom budete
informovaný sms správou.

Ak príjemca ešte nie je vo v službe VIAMO
zaregistrovaný, dostanete o tom oznámenie
spolu s uvedením termínu, do ktorého bude
platba čakať na spracovanie a zobrazí sa tiež v
Transakciách. Zostáva ešte dodať, že aplikácie
oboch bánk sú veľmi podobné, majú rovnaké
prostredie a líšia sa prakticky len farebnou témou. Doplnkovým krokom je ešte potvrdenie
vášho e-mailu, ktorý ste zadali pri registrácii.
Ten sa môže hodiť pre prípade nejakých
komplikácií.

Posledným štvrtým krokom je aktivácia
aplikácie na našom mobile. Momentálne sú
k dispozícii dve mobilné platformy, Android

AME a jeho používanie nie je žiadna veda a
zvládnuť by to mal naozaj každý. Ak ste túto
bezplatnú službu ešte nevyskúšali, rozhodne
vám ju odporúčame a možno sa tento pohodlný, praktický a rýchly spôsob zasielania
peňazí pre vás stane šikovným pomocníkom
pri rôznych platbách.
BRANISLAV CABAN

Ako teda môžete vidieť, registrácia vo VI63
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