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Ďalšie stretnutie malo byť výnimočné. Rozhodli sme sa opäť zmeniť miesto 
nášho ďalšieho teambuildingu a stráviť spolu celý víkend. Po Jasenskej doline 
a Martinských holiach sme sa rozhodli vydať priamo do Tatier. MojAndroidovi-
ca, stretnutie redaktorov nášho portálu, malo špeciálnu snehovú a adren-
alinovú príchuť. Vyskúšali sme outdoorové kamery, ktoré je možné prepojiť aj 
s Androidmi a zaznamenať si zážitky napríklad aj z lyžovačky.

Horúce novinky prichádzali priamo z Las Vegas, kde sa už každoročne konala 
konferencia CES 2013. Zhrnutie všetkých dôležitých noviniek nájdete v 
reportáži, vybrali sme aj TOP 5 Android produktov, ktoré nás najviac zaujali. 

V januári sa aj na Slovensku diali veci. Okrem snehu sme objavili aj nové 
aplikácie, ktoré naznačujú trend vývoja v blízkej budúcnosti. Hovorím o 
novinkách z dielne slovenských spoločností - firma Sygic predstavila ap-
likáciu Family by Sygic, Tatra banka a O2 spustili prvú platbu mobilom cez 
technológiu NFC a vydavateľstvo IKAR ukazuje smer elektronických médií s 
digirománom Apokalypsa.

Prvá menovaná aplikácia pomáha so zdieľaním polohy medzi členmi rodiny. 
Vyvoláva však aj otázky a diskusiu na tému špehovania vlastného partnera a 
detí. Radi prezrádzame svoje súkromie na Facebooku, častokrát pred cudzími 
ľuďmi, no v prípade rodiny sa nám to zdá byť na hrane? Mínusom môže byť aj 
spotreba batérie, či mobilných dát. 

Nový digiromán ponúka multimediálny zážitok pri čítaní knihy. Aktívne nás 
zapája do deja vďaka krátkym videám a špeciálnym efektom. Ochudobňuje 
ma však ako čitateľa o vlastnú fantáziu pri prežívaní príbehu s hlavnou posta-
vou.

Výhody platby mobilom asi netreba spomínať, smartfón sa stáva 
neoddeliteľnou súčasťou našich životov. S peňaženkou v mobile je preto 
potrebné seriózne pristupovať aj k bezpečnosti. 

Všetky aplikácie majú niečo spoločné - neboja sa prebádať ešte nepoznané 
a byť tak pri vzniku našich nových technologických návykov. Verím, že autori 
aj naďalej sledujú vývoj a aj pozorne počúvajú spätnú väzbu a komentáre od 
používateľov. Takto sa rodia úspešné slovenské produkty, ktoré nás budú baviť 
aj o pár rokov.

Príjemné čítanie februárového čísla Android Magazínu vám želá,

MICHAL CHABADA
šéfredaktor
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Ani nie niekoľko mesiacov po oficiálnom uvedení Padfonu 1 na slov-
enský trh, predstavil Asus jeho nástupcu. Padfone 2 bol odhalený 16. 

októbra na tlačovej konferencii v Miláne a oproti predchádzajúcej gen-
erácii prináša niekoľko podstatných zmien. Okrem nového dockovacieho 
mechanizmu sa môžete tešiť na väčší displej s HD rozlíšením, výkonnejší 
procesor, väčšiu kapacitu operačnej pamäte RAM a tiež na fotoaparát s 
rozlíšením až 13 Mpix. My sme mali tú česť, otestovať Padfone 2 ako prví 
na Slovensku a prinášame vám tak exkluzívne recenziu, ktorú si môžete 
prečítať len u nás.

Balenie, ktoré poteší

Padfone 2 prichádza zabalený v dvoch krabiciach, v ktorých nájdete 
Padfone 2 smartfón a tiež dockovaciu stanicu Padfone 2 Station. Po ich 
otvorení však zistíte, že to nie je jediné čo tu nájdete.
Asus totiž okrem nabíjačky so štandardným micro USB konektorom 
vybavil druhú generáciu tohto hybridného zariadenia aj kvalitnými 
slúchadlami. Tie pripojíte k docku alebo k telefónu prostredníctvom 3,5 
mm audio jacku. Slúchadlá ponúkajú skutočne kvalitný zvukový výstup, 
ktorý poteší nejedného poslucháča hudby najrôznejších žánrov. Ponúkajú 
kvalitné dielenské spracovanie, pekný dizajn a najmä dobré podanie 
všetkých zvukových zložiek. Okrem nich nájdete v balení už len nástroj v 
tvare spinky, ktorý slúži na vyberanie micro SIM z tela telefónu.

Konštrukcia|Padfone 2 smartfón

Telo Padfone 2 je takmer na nerozoznanie od prvej verzie toh-
to zariadenia. Hlavným viditeľným rozdielom sú jeho rozmery, 
ktoré sa vďaka použitiu väčšieho 4,7-palcového displeja dostali 
na hodnoty 137.9 x 68.9 x 9 mm. Hmotnosť zariadenia je 
príjemných 135 g. Tieto parametre zabezpečujú to, že telefón 
výborne padne do ruky a problémy s ním nebudete mať ani vo 
vrecku nohavíc.
Pozrime sa na to, aké rozmiestnenie konektorov a tlačidiel 
ponúka samotná konštrukcia telefónu. Na prednej strane sa 
už štandardne nachádza ochranné sklo Gorilla Glass, ktoré 
chráni 4,7-palcový IPS displej, prednú kameru a tiež sen-
zory osvetlenia a priblíženia. Navrchu v strede sa nachádza 
ochranná mriežka reproduktoru pre hovory. Notifikačná LED 
dióda chýba.
Obvod zariadenia lemuje kovový rámik, ktorý dodáva telefónu 
dávku elegancie a pevnosť. Napravo nájdete spojené tlačidlá 
pre ovládanie hlasitosti a tiež tlačidlo pre zapnutie/vypnutie. 
Zvrchu umiestnil výrobca krytý slot pre micro SIM kartu a tiež 
3,5 mm audio jack pre pripojenie externých slúchadiel. Micro 
USB konektor je umiestnený v spodnej časti a oproti iným 
zariadeniam bol mierne upravený tak, aby dokonale fungoval s 
Padfone Station 2.
Zadná strana telefónu je vyrobená z plastu a pokrýva ju 
výrazná textúra, ktorá je príjemná na dotyk a zároveň 
zabraňuje nadmernému poteniu ruky. Nájdete tu otvory  
pre hlavný 13 Mpix fotoaparát, LED blesk a tiež reproduktor 
chránený mriežkou. Pre niekoho môže byť sklamaním fakt, že 
zadný kryt je napevno spojený s telom konštrukcie. Vystačiť 
si tak budete musieť len so vstavanou batériou, ktorú nie je 
možné bez porušenia záruky vymeniť. Inú nevýhodu vidíme 
tiež v absencii slotu pre pamäťové karty.

Padfone 2 v nás podobne ako jeho predchodca zanechal veľmi 
dobrý dojem. Konštrukcia, ako aj dizajn sú na veľmi vysokej 
úrovni. Či už to bola pevnosť konštrukcie alebo odozva tlačidiel 
na stlačenie, boli sme s nimi nadmieru spokojní. Za nevýhodu 
môžeme pokladať jedine absenciu slotu pre pamäťové karty, 
napevno vstavanú batériu a micro USB konektor, ktorý si nie 
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až tak dobre rozumie so štandardnými micro USB káblami.

Konštrukcia|Padfone 2 Station
Tu sa dostávame k ďalšej časti skladačky s menom Padfone 2. Zariadenie 
spoločnosti Asus totiž nie je len obyčajným smartfónom, ale vďaka unikátne-
mu dockovaciemu mechanizmu sa z neho môže razom stať tablet. Oproti 
predchádzajúcej verzii Padfone Station,vylepšil výrobca niekoľko podstatných 
parametrov. Okrem menších rozmerov (263 x 180.8 x 10.4 mm vs. 273 x 176.9 
x 13.55 mm) a hmotnosti (514 g vs. 724 g), bol inovovaný aj dock pre Padfone 
2 smartfón. Ten sa teraz podľa potreby jednoducho  zasúva do vyhradenej 
časti na zadnej strane Padfone 2 Station.
Mechanizmus je maximálne jednoduchý na použitie. Nie je nič ľahšie ako 
smartfón zasunúť alebo vysunúť, pričom v docku je vždy pevne uchytený. Ak 
sa ho nebudete snažiť hrubou silou doslova vytriasť, tak potom sa nemu-
síte báť o to, že by vám mohol pri bežnej manipulácii vypadnúť. Menšou 
nevýhodou by mohlo byť to, že dockovací mechanizmus mierne vystupuje 
zo zadnej strany. To spôsobuje, že tablet nie je až tak stabilný ako by mohol 
byť. Pri ovládaní nám to však veľmi neprekážalo a k prípadnému náklonu do 
strán dochádzalo len pri silnejšom zatlačení na krajoch. Pri písaní s obidvoma 
rukami položenými na displeji, sme už žiadne iné problémy nepozorovali.
Samotná dockovacia stanica toho veľa neponúka. Na prednej strane sa 
nachádza 10,1-palcový IPS displej chránený odolným sklom Gorilla Glass a 
nechýba tu ani kamera s rozlíšením 1 Mpix. Micro USB konektor nájdete v 
spodnej časti, ovládanie hlasitosti je situované naľavo. Tlačidlo zapnutia je 
umiestnené v ľavom hornom rohu. Na zadnej strane sa nachádza tiež dock 
pre smartfón a hlavný reproduktor. Samozrejmosťou je aj vstavaná batéria 
s kapacitou 5000 mAh, ktorá slúži na dobíjanie smartfónu v troch rôznych 
módoch.
Padfone Station 2 nás už pri prvom kontakte veľmi milo prekvapil. Keďže 
sme testovali aj prvú verziu tohto zariadenia, hodnotíme vykonané zmeny 
ako veľký skok vpred. Dock je oveľa ľahší, s prijateľnejšími rozmermi, vďaka 
ktorým sa výborne drží v rukách. Vstavaná batéria navyše zabezpečí ďalšie 
predĺženie chodu smartfónu, bez potreby dobíjať ho z elektrickej zásuvky. 
Trochu nás sklamala absencia akýchkoľvek rozširujúcich portov ako napríklad 
USB, HDMI alebo micro SD slotu.

Displej: IPS s technológiou IGZO
 
Displej Padfone 2 smartfónu má veľkosť 4,7 palca a dnes už štandardné 
rozlíšenie 1280×720 bodov. Vyrobený je technológiou IGZO, čo je skratka pre 
indium gallium zinc oxide, z ktorého je displej vyrobený. Nová technológia 

sľubuje predovšetkým menšiu spotrebu energie, ktorá sa má prejaviť najmä 
pri zobrazovaní statických obrázkov. Displej Padfonu 2 ponúka dobré farebné 
podanie a výborné pozorovacie uhly. Zobrazenie bielej nie je tak dokonalé, 
ako pri displejoch Super LCD 2 spoločnosti HTC a je viac tónované do žltej. 
Čo musíme pri tomto displeji vyzdvihnúť, je jeho vysoký jas. Čitateľnosť vo 
vonkajších prostrediach je tak na výbornej úrovni, žiaľ nemali sme ju ako 
vyskúšať na priamom Slnku, keďže počasie nám to nedovolilo. Počet dotykov, 
ktoré dokáže displej rozpoznať je 10.
Displej Padfone 2 Station má veľkosť 10,1 palca a tiež využíva technológiu IPS. 
Rozlíšenie 1280×800 bodov je už štandard. Podobne ako aj iné 10-palcové 
tablety, aj displej Padfone 2 Station ponúka veľmi dobré pozorovacie uhly a 
farebné podanie. Čo sme si však všimli je to, že pri úplne tmavom pozadí je 
viditeľné presvitanie podsvietenia- tzv. backlight bleeding. Tento nežiadúci jav 
je však viditeľný iba pri úplne tmavom pozadí a mohli sme ho pozorovať aj pri 
prvej verzii Padfonu. Aj tu dokáže displej rozpoznať 10 dotykov. 

Výkon a úložný priestor: Bez možnosti rozšírenia 
pomocou micro SD
Asus vybavil Padfone 2 tým najlepším, čo je momentálne dostupné na trhu. 
Nájdete tu tak výkonný štvorjadrový procesor Snapdragon S4 Pro, ktorý môže 
byť taktovaný až do frekvencie 1,5 GHz. Jeho priamou súčasťou je aj výkonný 
grafický čip Adreno 320, ktorý si poradí s plynulým zobrazením akejkoľvek hry. 
Celé to uzatvára operačná pamäť RAM s kapacitou až 2 GB. Tieto parametre 
zabezpečia dostatočný výkon zariadenia aj do budúcnosti.
Výkon Padfone 2 sme otestovali aj v benchmarkoch a výsledky boli viac 
než zaujímavé. Testovali sme pri zapnutom Ultimate mode, ktorý by mal s 
Padfone 2 poskytnúť najvyšší výkon. Smartfón sa v porovnaní s konkurenciou 
umiestnil na prvom mieste a v súčasnosti patrí na vrchol výkonnostného 
rebríčka high-end zariadení.

Vnútorná pamäť telefónu má kapacitu 32GB a pre používateľa je dostupných 
25,4GB, ktoré je možné využiť nielen na ukladanie dát všetkého druhu, ale 
aj na inštalovanie aplikácií, či hier. Nenájdete tu žiadny rozširujúci slot pre 
pamäťové karty, no dátový priestor môžete zväčšiť napríklad pripojením ex-
terných flash diskov. Padfone 2 si poradí aj s externým príslušenstvom, ktoré 
zapojíte pomocou redukcie z micro USB na USB. Bezproblémovo fungujú 
napríklad myšky, klávesnice, ale aj iné kompatibilné príslušenstvo.

Operačný systém: Klasika od Asusu
Operačný systém Android sa v Padfone 2 nachádza vo verzii 4.0.4 Ice Cream 
Sandwich. Používateľské prostredie pripomína natívny Android, v tomto 
prípade je však doplnené o funkcie, aplikácie a widgety spoločnosti Asus. Tá 
pridala vlastnú notifikačnú lištu s možnosťou rýchlo ovládať niektoré funkcie 
telefónu ako podsvietenie, Wi-Fi, Bluetooth, automatické otočenie displeja, 
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Plusy

+ Univerzálne riešenie Smartfón &
tablet

+ Kvalitné dielenské spracovanie
+ Výkon a odladenosť OS
+ Výdrž na batériu

Mínusy

- Pri štandardnej koncovke kábla
microUSB konektor nedrží pevne

- Absencia rozširujúcich portov 
na Padfone 2 Station

- Trhajúce Full HD video



GPS, režim Lietadlo, Wi-Fi 
Hotspot, vibrovanie alebo auto-
matickú synchronizáciu údajov. 
V telefóne nájdete tiež vlastné 
nastavenia, ktoré sa týkajú 
nových funkcií PadFone. Oproti 
prvej verzii pribudla aj sk-
ratka pre aktivovanie “Rýchleho 
slovníka”. Ten slúži na rýchle 
prekladanie textu napríklad v 
internetovom prehliadači alebo 
aj v e-mailoch, či iných textoch.
Nastaviť môžete zoznam 
nainštalovaných aplikácií, 
ktorým sa budú pri používaní na 
tablete či telefóne automaticky 
prepínať režimy zobrazenia – 
tzv. Dynamic display switch list. 
Pri prepnutí môžete vybrať len 
niektoré alebo všetky aplikácie, 
ktoré budú fungovať v obidvoch 
režimoch. Prepnutie medzi 
jednotlivými používateľskými prostrediami je takmer 
okamžité a fungovalo bezproblémovo vo všetkých ap-
likáciách, ktoré sme otestovali. Pri práci s dokumentami 
v aplikáciách Polaris Office 4.0, 
Google Talk, Gmail či Facebook 
na telefóne sa po zasunutí 
plynulo prejde na zobrazenie v 
tabletovom režime.
Operačný systém je veľmi rýchly 
a jeho reakcie sú priam blesko-
vé. Používateľské prostredie je 
maximálne plynulé a spúšťanie 
aplikácií okamžité. Asus Padfone 
2 jednoznačne patrí k tým 
najrýchlejším zariadeniam s 
Androidom a ani po stránke 
reálneho používateľského 
zážitku mu nemáme čo vytknúť. 
Ďalšie zvýšenie výkonu môžeme 
očakávať tiež s príchodom 
aktualizácie na Android 4.1 
Jelly Bean, či Android 4.2 Jelly 
Bean. Tá sa pre toto zariadenie 
už začala objavovať v zahraničí. 
Môžeme tak takmer s istotou 
predpokladať, že zariadenia Padfone 2, ktoré sa dostanú 
na náš trh v januári, už budú vybavené novšou verziou 
OS. V nasledovných mesiacoch môžeme tiež od Asusu 
očakávať, že sa objaví aj update 
na verziu 4.2 Jelly Bean.

Multimédiá: Zvuk a 
Video
Výkonný štvorjadrový procesor 
Snapdragon S4 Pro zabezpečí 
bezproblémové prehrávanie 
videa, či už v bežnom HD alebo 
Full HD rozlíšení. Pomocou ap-
likácie MX Player sme dokázali 
bezproblémovo prehrávať 
všetky videá, ktoré sme si 
do telefónu nahrali. Navyše 
môžete využiť aj prehrávanie na 
externom TV alebo monitore 
s HDMI vstupom. Budete však 
potrebovať redukciu z micro 
USB na HDMI.

Padfone 2 - Aplikácie
AppBackup – nástroj pre zálohu 
nainštalovaných aplikácií spolu s ich nastave-
niami a dátami. Zálohovať môžete na internú 
pamäť alebo externý disk.

AppLocker – ako už niekomu názov 
napovie, ide o nástroj pomocou ktorého 
zabránite neautorizovanému prístupu k vašim 
aplikáciám. AppLocker ich totiž pri každom 
spustení ochráni heslom. Už sa nestane aby 
nepovolané osoby prezerali vašu fotogalériu 
alebo iné súkromné dáta bez vášho súhlasu.

Správca súborov – výborný pomocník pre 
správu súborov. Má prispôsobené prostredie 
pre tablety a podporuje základné funkcie 
súborových manažérov – kopírovanie, maza-
nie a vytváranie priečinkov.

SuperNote – 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 poznámko-
vom 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.

Filmové štúdio – ponúka základné úpravy 
videa. K dispozícii je niekoľko základných 
efektov, prechodov videí alebo tiež možnosť 
pridať vlastnú zvukovú stopu.

MyCloud - skrýva v sebe tri služby s názvom 
My Content, My Desktop a @vibe. My Con-
tent je obdobou Dropboxu a slúži na zdieľanie 
obsahu, ktorý je možné synchronizovať 
napríklad aj s vašim PC. Služba je prvý rok 
zdarma, potom je potrebné si kúpiť niektorý z 
dátových programov, ktoré ASUS ponúka.

My Desktop - umožní vzdialené ovládanie 
plochy vášho PC prostredníctvom Splashtop 
Remote. Na to je potrebné, aby ste na 
počítači doinštalovali Splashtop Remote 
Streamer. @vibe streamuje online hudbu 
alebo rádia priamo do vášho Asusu-výber 
však nie je až tak veľký.

My Library - vlastná knižnica, v ktorej si 
môžete usporiadať knihy do poličiek. Pod-
porované sú aj PDF súbory. Čítačka ponúka 
kresliaci nástroj ceruzku, ktorou si zvýraznite 
tie časti textu, ktoré potrebujete – pre písanie 
by sa však hodil stylus.

MyNet – Slúži na zdieľanie multimediálneho 
obsahu prostredníctvom DLNA protokolu.

Asus Studio - Aplikácia, ktorá svojimi 
funkciami veľmi nelíši od natívnej galérie 
Androidu 4.0.

Audio Wizard – Nástroj, ktorý slúži na 
prepínanie nastavení zvuku. K dispozícii 
je niekoľko prednastavených profilov pre 
hudbu, film, nahrávanie, hranie alebo hovor.

AppBackup

AppLocker

Správa súborov

SuperNote
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Zvuk zadného reproduktoru je dostatočne hlas-
ný a ponúka dobrú kvalitu reprodukcie. Určite 
patrí k lepšiemu priemeru. Jedinou nevýhodou 
je to, že pri položení telefónu na rovnú plochu 
dochádza k jeho útlmu. Výstup na externé 
slúchadlá ponúka aj s priloženými slúchadlami 
výborný zvukový zážitok. Čo sa týka dockovacej 
stanice Padfone 2 Station, tá má vstavaný jeden 
reproduktor. Zvuk tejto časti zariadenia však 
musíme pochváliť. Je hlasný, čistý aj pri vyšších 
hlasitostiach a má výborné zastúpenie celého 
frekvenčného pásma. Samozrejme zvuk hod-
notíme v rámci možností zariadení tohto typu. 
Padfone 2 však patrí určite k tomu najlepšiemu, 
čo sme si mohli v tomto segmente trhu vypočuť.
Hudbu prehráte už klasicky pomocou natívnej 
aplikácie Google Music, ktorá ponúka základné 
funkcie prehrávania, možnosť nastaviť ekval-
izér a tiež prehľadávania hudby v niekoľkých 
kategóriách.

Fotoaparát
Asus oproti prvej generácii vylepšil aj fo-
toaparát, ktorý má teraz rozlíšenie 13 Mpix a 
umožňuje natáčať video vo Full HD rozlíšení. 
Okrem toho sa môže pochváliť aj veľkou 
frekvenciou snímania, ktorá pri rozlíšení 720p 
dosahuje hodnotu 60 FPS. Video natočené 
v tomto režime je úplne plynulé a nie sú 
badateľné žiadne nežiadúce efekty, ako vlnenie 
alebo rozpadávanie obrazu. Video natáčané vo 
Full HD rozlíšení bolo však už mierne trhané. 
Podobne, ako aj pri iných high-end modeloch, aj 
tu môžete vytvárať fotografie počas natáčania 
videa.
Fotografie vytvorené Padfonom 2 patria k 
lepšiemu priemeru. Vysoké rozlíšenie si však 
vybralo svoju daň v podobe šumu, ktorý je 
viditeľný pri priblížení fotografií a pri snímkoch 
vytvorených v slabšom osvetlení. Pri dobrých 
svetelných podmienkách sa vám však fotoaparát 
Padfonu 2 odvďačí kvalitnými fotografiami. Ich 
kvalitu môžete posúdiť sami
Prostredie fotoaparátu ponúka široké možnosti 
nastavení. Okrem rôznych efektov, ktoré 
využijete priamo pri fotografovaní, môžete 
nastaviť aj niektorý z režimov (Panorama, 
Skrášlenie, HDR, Na výšku, Na šírku, Noc, 
Sneh, Západ slnka, 
Party, Podsvietenie 
a Jasný), rozlíšenie 
(13, 10, 8, 5, 3 Mpix), 
pomer strán (4:3 
alebo 16:9) alebo 
citlivosť ISO. K dis-
pozícii sú aj funkcie 
ako samospúšť, 
rozpoznávanie tváre, 
zhlukové fotografo-
vanie alebo geotag-
ging. Vo video režime 
nájdete navyše ešte 
aj efekt smiešnych 
tvárí. Výhodnou 
fotoaparátu je tiež 
to, že sa po vložení 
smartfónu do docku 
dokáže automaticky 
zmeniť svoju orien-
táciu. Pri fotení so 

smartfónom na vyšku, sa tak jeho vložením do 
tabletu zmení režim snímania na šírku.
Galéria Padfone 2 sa nijako neodlišuje od 
natívnej aplikácie Androidu 4.0. Tá ponúka 
pekné a prehľadné používateľské prostredie, 
ktoré navyše umožňuje úpravu fotografií nap-
ríklad pomocou rôznych efektov.

Konektivita a komunikácia
Hybrid od Asusu je veľmi dobre vybavený, aj čo 
sa konektivity týka. Ponúka možnosť pripojenia 
pomocou Wi-Fi v štandardoch a/b/g/n, Blue-
tooth 4.0 a tiež nechýba podpora pre dátové 
prenosy v mobilnej 3G sieti – teoretické maximá 
prenosových rýchlostí smerom k používateľovi 
a opačne sú 21 a 5,76 Mbps. K dispozícii je aj 
bezkontaktná technológia NFC, či lokalizácia 
pomocou GPS.

Telefonovanie
Telefonovanie s Padfone 2 je tiež bezproblé-
mové. V prípade, že máte smartfón zasunutý 
v docku, nie je 
problém ho vybrať 
a hovor nasledovne 
prevziať. Prijať ho 
môžete priamo 
pomocou handsfree 
na tablete alebo 
použitím handsfree 
slúchadiel. Ak by ste 
čakali Bluetooth pero 
podobné tomu z Pad-
fone 1, tak také sa tu 
žiaľ nenachádza.
Aplikácia telefónu 
podporuje inteligent-
né vytáčanie, ktoré 
umožňuje rýchle a 
jednoduché nájdenie 
kontaktu podľa tel-
efónneho čísla alebo 
názvu. Funkcie sa až 
na zoznam zabloko-
vaných volajúcich, nijako neodlišujú od iných 
Android telefónov.

Internetový prehliadač
Vďaka výkonnému štvorjadrovému procesoru 
exceluje hybrid od Asusu aj pri prehliadaní 
internetu. Načítanie stránok je rýchle a výhrady 
nemáme ani k rolovaniu, či približovaniu obsahu 
pomocou pinch-to-zoom. Natívny prehliadač 
sa nijako nelíši od iných zariadení s natívnym 
Androidom 4.0 Ice Cream Sandwich.

Klávesnica
Asus okrem klasickej Android klávesnice pribalil 
k softvérovej výbave Padfone 2 aj vlastnú. Tá 
ponúka také funkcie, ako napríklad automatické 
opravy, predikciu ďalšieho slova, dokončovanie 
slov, písanie posúvaním prsta po displeji alebo 
automatické písanie veľkých prvých písmen, 
či interpunkcie. Samotná klávesnica funguje 
veľmi dobre, no jej farebné prevedenie nám 
celkom nepasovalo do celkového vzhľadu 
používateľského prostredia a tiež sa nám zdalo, 
že zaberá zbytočne veľa priestoru.

Batéria: V kombinácii s Pad-
fone 2 Station vydrží dlho
Padfone 2 smartfón je vybavený batériou s 
kapacitou 2140 mAh, ktorá ho dokáže napájať 
po dobu viac ako jedného dňa. Po nabití na 
100% sme so zariadením dokázali pracovať 
presne viac ako 36 hodín. Displej bol nastavený 
na automatické podsvietenie, pričom zapnutý 
bol takmer tri hodiny. Aktivované sme mali aj 
3G dátové prenosy, pričom väčšinu času sme 
využívali Wi-Fi. Telefonovali sme približne 20 
minút.

Výdrž v kombinácií s Padfone 2 Station pri 
podobnom scenári sa vyšplhala takmer na 4 
celé dni – viac ako 5 hodín so zapnutým disple-
jom, hodina telefonovania. Vstavaná batéria 
s kapacitou 5000 mAh môže smartfón po 
zasunutí dobíjať v troch režimoch. K dispozícii je 
inteligentný režim, v ktorom Padfone 2 station 
udržuje kapacitu obidvoch častí na rovnakej 
úrovni. Druhý, tzv. “Phone preferred mode”, 
vždy dobíja smartfón na plnú hodnotu kapacity 
a pri “Power pack mode” sa dock správa len ako 
nabíjačka – displej zostáva vypnutý a aktivovaný 
je len Padfone 2 smartfón.

Záver
Asus Padfone 2 prináša oproti predošlej gen-
erácii veľa vylepšení. Okrem kvalitnejšieho a 
väčšieho displeja, výkonnejšieho procesoru, 
väčšej kapacity RAM, je to aj nový dock Padfone 
2 Station, ktorý ponúka ešte jednoduchší 
spôsob, ako používať toto zariadenie oboma 
spôsobmi – ako tablet alebo ako smartfón. 
Výkon zariadenia je viac než dostatočný a 
pri práci zabezpečuje výborný používateľský 
zážitok. Všetko je maximálne plynulé a počas 
nášho testovania sme nezaznamenali žiadne 
chyby alebo problémy, ktoré by mohli poten-
cionálneho záujemcu o kúpu tohto zariadenia 
znepokojovať. Asus navyše v zahraničí už teraz 
začal s aktualizáciou na Android 4.1 Jelly Bean, 
ktorá by mala priniesť ďalšie vylepšenia a 
zvýšenie výkonu. Pochváliť musíme aj kvalitné 
dielenské spracovanie obidvoch častí Padfone 
2 – tabletu aj smartfónu. Trochu nezvyčajným 
je však problém s micro USB konektorom, ktorý 
v prípade použitia iného USB kábla nepasuje 
úplne dokonale a má tendenciu sa vyťahovať.
Nevýhodou by pre niekoho mohla byť aj 
absencia micro SD slotu alebo akéhokoľvek 
rozširujúceho konektoru na Padfone 2 Station, 
ktorého konektorová výbava pozostáva len so 
štandardného micro USB portu bez podpory 
MHL. Nakoniec treba spomenúť už iba cenu a 
dostupnosť. Padfone 2 by sa mal začať predávať 
v polovici januára v 16 GB verzii za odporúčanú 
cenu 700 eur, 32 GB model bude stáť približne 
800 eur a cena 64 GB verzie sa bude pohybovať 
na úrovni 900 eur.

FERO CHOVAŇÁK
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Tento mesiac bol pre fanúšikov Androidu veľmi pestrým. Okrem bežných 
správ a noviniek sme sa totižto venovali aj veľmi dôležitej udalosti – CES 

2013. Každoročná výstava spotrebnej elektroniky, ktorá sa koná v americkom 
Las Vegas, priniesla svetu veľké množstvo rozhodne zaujímavých zariadení 
a noviniek, nielen z prostredia Androidu. My sme vás samozrejme o tejto 
výstave a novo-predstavených novinkách informovali, no aby sme pekne 
všetky správy upratali, tak sme sa výstave CES 2013 venovali aj v našej Téme 
týždňa a vo video-týždenníku Čo týždeň dal. Poďme sa teda spoločne pozrieť 
na to, čo nám priniesla tohtoročná CES 2013.
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ZTE Grand S: Najtenší smartfón s 5″ Full HD displejom

Okrem toho, že na CES výrobcovia 
predstavujú svoje najnovšie vízie, 
koncepty a prototypy vyvíjaných 
zariadení, novinky z tejto výstavy 
častokrát stanovujú najnovšie 
trendy pre nasledujúci rok. Tento 
rok bude trendom medzi smart-
fónmi určite displej s uhlopriečkou 
aspoň 5 palcov, ktorý bude zároveň 
poskytovať aj FullHD rozlíšenie, 
bežne skôr dostupné pre televízie, 
či PC monitory. Nasvedčuje tomu 
predstavenie viacerých zariadení s 
takouto hardvérovou výbavou. NA 
CES 2013 určite všetkých prekvapila 
čínska spoločnosť ZTE. Predstavila totižto jeden z najtenších Android smart-
fónov na súčasnom trhu, ktorý je nabitý najnovšími technológiami. ZTE Grand 
S prichádza s už spomínaným 5″ FullHD displejom, nechýba ani 4-jadrový 
procesor Snapdragon S4 Pro a prítomná je aj 2 GB RAM. Na zadnej strane 
tohto smartfónu nájdete 13 Mpix fotoaparát a výbavu uzatvára Android 4.1.2 
Jelly Bean s vlastnou používateľskou nadstavbou. Na trh by Grand S mal prísť 
už v prvých mesiacoch tohto roka, cena zatiaľ nie je známa.

Lenovo K900: Smartfón s FullHD displejom poháňaný Intelom

Ohľadom Android smartfónov sa ne-
chala počuť aj spoločnosť Lenovo. Tá 
si pre zákazníkov okrem výborných 
notebookov pre rok 2013 pripravila 
aj šesticu zariadení s OS Android. 
Najzaujímavejším je rozhodne Le-
novo K900, ktorý príde s 5,5″ FullHD 
displejom a rovnako kvalitnou hard-
vérovou výbavou. Tá v tomto prípade 
predstavuje 2-jadrový procesor Intel 
Atom, 2 GB operačnej pamäte, 13 
Mpix fotoaparát a telo o hrúbke len 
6,9 mm. Určite zaujme aj svojim 
dizajnom, zahaleným do pravých 
uhlov. Okrem tohto modelu však spoločnosť predstavila aj ďalšie novinky v 
podobe piatich smartfónov so slabšou HW výbavou. Ide o modely IdeaPhone 
S890, P770, S720, A800a A690. Viac si o nich môžete prečítať priamo v našom 
článku.

Huawei Ascend D2 & Huawei Ascend Mate: Smartfóny s HD 
displejom

Veľkým prekvapením výstavy bol 
aj Huawei s dvojicou nadupaných 
smartfónov Ascend D2 a Ascend 
Mate. D2-jka je novou vlajkovou 
loďou spoločnosti pre tento rok a 
rovnako, ako konkurenčné zaria-
denia, prináša 5″ FullHD displej, 
vlastný 4-jadrový procesor a 2 GB 
pamäte RAM. Nechýba ani kval-
itný 13 Mpix fotoaparát a Huawei 
tomuto zariadeniu dokonca pridal aj 
odolnosť voči prachu a vode. Zaujme 
určite aj batériou, ktorá ponúka až 
3000 mAh kapacitu. Druhý z dvojice 
predstavených smartfónov, Ascend Mate, zas zaujme svojím displejom. Ten 
má totižto uhlopriečku veľkú až 6,1-palca a ponúka aj kvalitné HD rozlíšenie. 
Okrem výkonnej výbavy ponúka aj rovnako solídnu batériu, ktorá má kapacitu 

astronomických 4050 mAh. Zdá sa, že Huawei pochopil, čo ľudia chcú – vy-
soký výkon a dlhú výdrž batérie.

Alcatel predstavil nové tabletofóny a najtenší smartfón na svete

Na CES 2013 sa vyšvihol aj Alcatel, známy skôr výrobou low-end zariadení. 
Pre tento rok si prichystal niekoľko noviniek, ktoré zákazníkov naozaj oslovia. 
Reč je o tabletofónoch One Touch Sribe X, Scribe HD-LTE a o dvojici menších 
smartfónov One Touch Idol a Idol Ultra. Tie okrem najnovších technológií 
prinášajú aj výbornú cenovku, ktorá by mohla osloviť aj slovenský národ. 
Najvýkonnejší Alcatel One Touch Scribe HD so 4-jadrovým procesorom, 8 
Mpix fotoaparátom a 5″ HD displejom sa totižto bude predávať za koncovú 
cenu okolo 280 €. Viac si prečítajte v našom článku.

Sony Xperia Z & ZL s 5 pal-
covým Full HD displejom

Najväčší rozruch však nebol okolo 
stánkov spoločností Alcatel, Lenovo, 
ZTE ani Huawei, ale pri stánku 
spoločnosti Sony. Tento mobilný 
gigant totižto na CES 2013 predstavil 
svoju novú vlajkovú loď Sony Xperia 
Z a jej zmenšeninu Xperia ZL, ktoré 
zákazníkom ponúknu tie najnovšie 
a najlepšie technológie z mobilného 
segmentu spoločnosti. Prítomný 
bude samozrejme 4-jadrový proce-
sor, konkrétne Snapdragon S4 Pro, 2 GB operačnej pamäte RAM a tešiť sa 
môžme aj na 13 Mpix fotoaparát Exmor RS, ktorý ponúkne ako prvý na 
svete nahrávanie HDR videa. Samozrejmosťou je 5″ FullHD Reality displej s 
technológiou Sony Mobile Bravia Engine 2. Nové Xperie sú jednoducho sexi, 
môžete si to overiť aj na videách, ktoré ponúkla spoločnosť Sony na svojej 
tlačovke.
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Polaroid M7 a M10: Lacné tablety s Androidom 4.1 Jelly Bean

Na CES 2013 sa okrem smartfónov prezentovali samozrejme aj tablety, ktoré 
si na trhu získavajú čoraz väčšiu priazeň zákazníkov. Aj keď sme očakávali 
predstavenie nových tabletov od spoločnosti Asus, či Samsung, tieto 
spoločnosti na CES 2013 novinky tohto typu neprezentovali a dali tak voľnú 
ruku konkurencii. A tá sa nenechala zahanbiť. Nové Android tablety prezen-
tovala spoločnosť Polaroid, ktorá je na technickom trhu známa skôr výrobou 
fotoaparátov a ich príslušenstva. Dvojicou tabletov M7 a M10 si však otvorila 
cestu na trh s lacnými Android tabletmi. Menší z dvojice – M7, ponúka 
okrem 2-jadrového procesora a 7-palcového displeja aj cenovku začínajúcu 
na hranici 100€. 10-palcová verzia zaujme 4-jadrovým procesorom, 5 Mpix 
fotoaparátom a HDMI portom. Poteší aj cena – iba 180€.

Acer & Alcatel predstavili lacné tablety
Lacné tablety na výstave spotrebnej elektroniky predstavili aj spoločnosti 

Acer a Alcatel. Tablet Acer Iconia B1 prichádza so 7-palcovým displejom a 
zaujímavou hardvérovou výbavou v podobe 2-jadrového procesora Me-
diaTek s taktom 1,2 GHz a operačnou pamäťou RAM s hodnotou 512 MB. 
Dostupný bude už za 120€. Do kategórie lacných Android tabletov spadajú 
aj tie od spoločnosti Alcatel. Ponúkajú displeje so 7, respektíve 8-palcovou 
uhlopriečkou a ich cenovka začína na úrovni 99€. Viac sa o nich dozviete v 
podrobnom článku na našom webe.

Fuhu predstavila nové Android tablety pre deti

Na CES sa nezabudlo ani na deti. Radosť im spravili nové tablety od 
spoločnosti Fuhu, ktoré prichádzajú v zaujímavom dizajne a s perfektným 
výkonom. Ten v 10-palcovom tablete Nabi XD zabezpečuje čip nVidia Tegra 3 
a Android 4.1 Jelly Bean upravený pre používanie deťmi. Cena tohto tabletu 
sa pritom nevyšplhala vôbec vysoko, za 16 GB model zaplatíte 190€ a za 32 
GB verziu len 267€. Menší, 5-palcový tablet Nabi Jr. Sports prichádza v o čosi 
slabšej HW výbave, avšak so zaujímavejšou cenou – iba 98€.

Vizio predstavil dva nové Android tablety

Za prekvapenie výstavy vrámci tabletov môžeme označiť spoločnosť Vizio a jej 
dva tablety so 7, respektíve 10-palcovými displejmi. Výkonnostne sú na tom 
tieto zariadenia veľmi dobre, 7-palcová verzia by chcela byť konkurenciou pre 
Google Nexus 7, väčšia, 10-palcová varianta zas útočí na Nexus 10. Poháňaná 
bude najnovším čipom spoločnosti nVidia Tegra 4 a okrem toho prinesie aj 
rozlíšenie displeja 2560 x 1600 pixelov a 32 GB vnútornej pamäte. Detailné 
špecifikácie, rovnako ako ceny týchto tabletov, si spoločnosť Vizio však zatiaľ 
nechala len pre seba.
Hoci na CES spoločnosť Fulton Innovation nepredstavila žiadny nový tablet, 
mnohí jej venovali množstvo svojej pozornosti. Táto firma totižto prišla s 
novinkou v podobe bezdrôtového nabíjania smartfónu pomocou tabletu. Ide 
o krok vpred v bezdrôtovom nabíjaní a dúfame, že sa tejto technológie už 
čoskoro dočkáme aj na našom trhu
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Okrem nových zariadení sa na CES 2013 prezentovali firmy aj novinkami z 
oblasti hardvéru a súčiastok pre mobilné zariadenia. Najväčším hitom boli 
jednoznačne nové generácie mobilných procesorov, ktoré predstavili takmer 
všetky renomované svetové firmy zaoberajúce sa ich výrobou. Spoločnosť 
nVidiapredstavila pokračovanie svojho obľúbeného procesora v podobe Tegra 
4 čipu s architektúrou jadier 4+1. Novinka je vyrobená 28 nm procesom, 
čo zaručuje jej nižšiu energetickú náročnosť a prináša pritom vyšší výkon 
v jadrách, ktoré sú taktované na 1,9 GHz. Grafický čip v tomto procesora 
prináša až neuveriteľnú72-jadrovú štruktúru.

Konkurenciu pre Tegra 4 predstavili spoločnosti Samsung a Qualcomm. 
Práve Samsung sa rozhodol ako prvý vstúpiť do sveta s 8 jadrami a priniesol 

procesor Exynos5 Octa. Ten príde na trh s dvojicou 4-jadrových čipov, pričom 
štvorice budú rozdelené výkonnostne, aby sa starali tak o náročné procesy, 
ako aj o procesy pri bežnom používaní. Všetky jadrá sú samozrejme vyrob-
ené 28 nm procesom a prinášajú nízku spotrebu energie. Zaujímavými boli 
aj procesory od spoločnosti Qualcomm. Tá predstavila nástupcov svojich 
populárnych modelov Snapdragon S4 a S4 Pro, ktoré sú však pomenované už 
po novom akoSnapdragon 600 a Snapdragon 800. Oba procesory prichádzajú 
v 4-jadrovom prevedení a líšia sa grafickým čipom a taktom jadier. Výkonnejší 
procesor Snapdragon 800 prinesie dokonca nový grafický čip Adreno 330, 
ktorý ponúka až 2-násobne väčší výkon ako doteraz najvýkonnejší grafický čip 
Adreno 320, ktorý je zhodou okolností použitý v novinke Snapdragon 600.

Nové procesory predstavili aj ST-Ericsson a spoločnosť Intel. Procesor Nova 
Thor L8580, od prvo-menovanej spoločnosti, prichádza so 4-jadrovou 
architektúrou taktovanou až na 2,5 GHz, pričom jadrá používajú napájanie 
s veľkosťou len 0,6V. Intel predstavil nový Intel Atom procesor s kódovým 
označením Lexington. Určený bude najmä pre menej výkonné zariadenia, 
nakoľko príde v jednojadrovom prevedení taktovanom na 1,2 GHz. Prinesie 
však minimálnu spotrebu energie, ktorá by mohla priniesť niekoľkodňové 
pohodlné používanie zariadenia s týmto SoC. Nový procesor Intel ukázal aj na 
referenčnom zariadení.

Od procesorov sa presunieme k ďalším hardvérovým novinkám z tejto 
výstavy. Za zmienku rozhodne stojí nová generácia odolného skla Corning 
Gorilla Glass 3, ktorá prináša ešte menšiu hrúbku, no pritom oveľa väčšiu 
odolnosť, než predošlá generácia. V článku o tomto odolnom skle nájdete 
aj pútavé video, ktoré vysvetľuje výrobný proces a popisuje, prečo toto sklo 
môže napriek všetkému prasknúť. O odolnom skle nám na CES 2013 dal lekciu 
aj Samsung, ktorý si pripravil nový prototyp Android zariadenia so zahnutým 
OLED displejom. Ten, ako môžete z obrázku nižšie zistiť, vyzeral veľmi zaují-
mavo.
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Obrovský úspech na CES zožali aj nové herné ovládače od rôznych výrobcov. 
Povedzme si to na rovinu – Android zariadenia už dávno nie sú len o tel-
efonovaní, písaní správ a prehliadaní internetu. Najmodernejšie technológie 
umožňujú ich plnohodnotné využitie aj v segmente hier, čo pochopili aj výrob-
covia, a tak priniesli herné ovládače a konzoly založené na OS Android. Zrejme 
najviac zaujala opäť spoločnosť nVidia, ktorá okrem nového streamovacieho 
systému pre hry nVidia Grid priniesla aj novú hernú konzolu nVidia Shield 
so 4-jadrovým procesorom, 5″ HD displejom a Androidom vo verzii 4.1 Jelly 
Bean. Svoj nový herný systém však predstavila aj spoločnosť PowerA, ktorá 
priniesla prenosný herný ovládač pre zariadenia s OS Android. Pomenovaný je 
MOGA Pro a hráčom má rozhodne čo ponúknuť.

Aplikácie a hry boli na CES prezentované len v malom množstve. Určite však 
všetkých potešilo ohlásenie pokračovania zombie-strieľačky Dead Trigger 2 od 
výborného českého herného štúdia Madfinger Games. Hra prináša exkluzívne 
ako prvá kompatibilitu s novým nVidia čipom Tegra 4. Z aplikácií potešilanová 
alternatívna klávesnica Fleksy, ktorá sľubuje jednu z najlepších predikcií slov 
na svete. Vraj na nej môžete písať aj poslepiačky.
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Google so svojou víziou Android@Home síce minulý rok moc nepochodil, no 
CES 2013 napovedalo, že by sa mu to mohlo podariť práve tento rok. Hovorí 
o tom nielen predstavenie inteligentnej zámky na dvere Lockitron, s ktorou 
môžete svoj dom či byt zamykať a odomykať smartfónom, ale aj napríklad 
nové domáce spotrebiče s integrovaným systémom Android. Tie predstavila 
nielen spoločnosť LG so svojimi práčkami, vysávačmi, či chladničkou, ale aj 
spoločnosť Dacor, ktorá priniesla prvú rúru na pečenie s OS Android.

Do domácnosti rozhodne patria aj inteligentné televízory. Jeden taký, konk-
rétne nový Google TV vo verzii 3.0 predstavila opäť spoločnosť LG. Ak sa vám 
zdá príliš drahý alebo ste si jednoducho zamilovali váš terajší televízor tak, že 
ho nechcete vymeniť, tak by mohlo byť správnou voľbou zariadenie Qube od 
spoločnosti Asus, ktoré prináša rovnakú funkcionalitu ako Google TV v kocke s 
prijateľnými rozmermi, za prijateľnú cenu okolo 75 – 90€.

Ďalšie novinky z CES 2013

Okrem týchto zariadení na CES 2013 predstavili spoločnosti aj svoje ďalšie 
idey a zaujímavé novinky.Polaroid po predstavení tabletov prišiel aj s prvým 
fotoaparátom s Androidom. Volá sa iM1836 a na prvý pohľad vyzerá veľmi 
dobre. Prinesie snímač s 18,1 Mpix rozlíšením, vlastné vymeniteľné objektívy 
a natáčanie videa vo FullHD, predávať sa bude za cenu okolo 300€. Dobre vyz-
eral aj inteligentný náramok od LG – Smart Activity Tracker, ktorý zaimponuje 
hlavne športovo založeným ľuďom. Ak sa vám nepozdáva náramok, môžete 
skúsiť inteligentné okuliare. Tie priniesla spoločnosť Vuzix a oproti už známym 
Google Glass, okuliare M100 prenášajú obraz priamo z displeja vášho Android 
smartfónu alebo tabletu. Displej tak budete mať neustále pred očami

Inou kapitolou je oblečenie. Áno, hoci CES bola výstava spotrebnej elek-
troniky, na svoje si prišli aj fanúšikovia najnovších módnych trendov. Tie na 
najbližšie roky stanovila spoločnosť ScotteVest so svojouinteligentnou bundou 
TEC Jacket 2.0. Hoci ide len o koncept do budúcnosti, prináša zaujímavý 
pohľad na to, ako by mohlo vyzerať naše oblečenie o pár rokov. Hovorilo sa 
o vlastnom chladiacom a 
ohrievacom systéme, e-ink 
displeji, reproduktoroch a 
solárnych článkoch. Viac si 
prečítajte v podrobnejšom 
článku, kde nájdete aj 
video.

ONDREJ LIČKO
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TOP 5 noviniek z CES 2013

Pred niekoľkými dňami ste na našej stránke mohli 
nájsť výber piatich smartfónov, ktorých predstaven-

ie a uvedenie na trh očakávame v tomto roku. Dnes sa 
pozrieme na TOP 5 už predstavených noviniek, ktoré 
so sebou priniesla výstava CES 2013. Tá bola bohatá 
nielen na nové smartfóny, ale aj tablety a ďalšie 
príslušenstvo pre Android.

Sony Xperia Z

Jedným z najočakávanejších 
zariadení, o ktorom sa písalo ešte 
pred začiatkom CES 2013, bola 
Xperia Z od Sony. Tá bola oficiálne 
predstavená práve na podujatí 
v americkom Las Vegas, kde 
spoločnosť na tlačovej konferencií 
informovala o svojom najnovšom 
produkte v segmente smartfónov. Novinka zaujala 
natoľko, že si vyslúžila hneď niekoľko ocenení od 
rôznych zahraničných portálov. Cenu “Best of CES” (To 
najlepšie z CES) udelili Xperii Z redakcie Verge, CNET, 
Stuff, PC World, Gizmodo, Engadget a veľa ďalších.
Čím zaujala? Predovšetkým svojimi špičkovými 
parametrami a kvalitou spracovania. Sony Xperia Z 
má totižto telo vyrobené z prvotriednych materiálov s 
rafinovane zaoblenými hranami a hladkými reflexnými 
povrchmi. Smartfón sa vďaka tvrdenému sklu s 
vrstvou proti roztriešteniu na všetkých stranách, 
môže pochváliť svojou vysokou odolnosťou, ktorú 
zdôrazňuje aj odolnosť voči vode a prachu. Srdce 
zariadenia tvorí štvorjadrový procesor Snapdragon S4 
Pro s taktom 1,5GHz a 2GB operačnej pamäte RAM. 
Sony vybavil Xperiu Z aj najnovším typom Exmor RS 
snímača s 13Mpix rozlíšením, ktorý ponúkne ako 
prvý na svete nahrávanie HDR videa. Nechýba ani 5 
palcový Full HD Reality displej s technológiou Sony 
Mobile Bravia Engine 2, vstavaná batéria s kapacitou 
2330mAh a tiež operačný systém Android 4.1 Jelly 
Bean s vylepšenou nadstavbou TimeScape.
Sony Xperia Z by sa na náš trh mohla dostať na konci 
februára alebo začiatkom marca. Cena by sa mala 
pohybovať na úrovni 600€.

ZTE Grand S

ZTE Grand S je ďalším z mnohých 
smartfónov, ktoré disponujú 5 
palcovým Full HD displejom. Okrem 
toho, že ponúka podobné technické 
parametre ako Xperia Z, tak sa 
môže pochváliť aj titulom najtenší 
smartfón, v kategórii 5 palcových 
zariadení. Unibody telo vyrobené z 
odolného polykarbonátu je totižto 
len 6,9 mm hrubé. Novinka od ZTE je poháňaná 
štvorjadrovým procesorom Snapdragon S4 Pro, ktorý 
je taktovaný na 1,7GHz. Rýchle reakcie operačného 
systému Android 4.1 Jelly Bean s používateľskou 
nadstavbou výrobcu, zabezpečia aj 2GB operačnej 
pamäte RAM. Technické špecifikácie zariadenia dopĺňa 
ešte 13Mpix fotoaparát, 16GB vnútornej pamäte 
rozšíriteľnej prostredníctvom microSD slotu a tiež 
konektivita v podobe WiFi a Bluetooth 4.0. Čím by 
mohol ZTE Grand S sklamať je vstavaná batéria, ktorá 
má kapacitu len 1780 mAh.
Cena zariadenia zatiaľ nebola oficiálne stanovená, 
rovnako ako ani to, či sa bude ZTE Grand S predávať 
aj u nás.

Vizio tablet 

Spoločnosť Vizio nie je 
medzi Android tabletmi 
veľmi známa, no na CES 
2013 rozvírila vody tým, 
že predstavila prvý tablet 
s procesorom NVIDIA Tegra 4. Novinka spoločnosti 

Zima je v plnom prúde a s ňou aj súvisiaca 
lyžiarska sezóna. Keďže v súčasnosti existujú 

rôzne nástroje pre sledovanie podmienok v 
lyžiarskych strediskách, tak sme sa rozhodli, že v 
tomto čísle Android Magazínu vás oboznámime 
s niektorými z nich. Okrem informačných 
aplikácií sme pridali aj tie, ktoré vám poslúžia v 
prípade núdze alebo úrazu na svahu a samozre-
jme nemôžu chýbať ani monitorovacie aplikácie, 
ktoré vám pomôžu sledovať spálené kalórie, 
zjazdené kilometre, či maximálne dosiahnutú 
rýchlosť.

iSKI

Aplikácia, ktorá je bezplatne 
dostupná na Google Play sľubuje 
živé informácie o lyžiarskych 
strediskách v danej krajine. iSKI 
má aplikáciu pre každú krajinu, 
takže dokáže v jednej aplikácii 
zhromaždiť oveľa viac informácií, 
než konkurenčné projekty. Táto aplikácia ponúka 
informácie o otvorených zjazdovkách, počasí 
a sledovať môžete tiež webkamery, panora-
matické mapy stredísk či snehovú situáciu na 

danom svahu. Mladých určite 
poteší aj možnosť nájsť funparky 
po celej krajine. K dispozícii je 
tiež rýchla voľba pre zavolanie 
prvej pomoci a informácia o vz-
dialenosti do daného lyžiarskeho 
strediska. Nechýba ani nástroj 
na sledovanie vašej lyžiarskej 
aktivity.

Ski Info CZ/SK

Ski Info CZ/SK prináša informácie 
o lyžiarskych strediskách priamo 
do vášho Android smartfónu. 
Vďaka aplikácii, máte okamžitý 
prístup k informáciám o stave 
zjazdoviek, výške snehu, počasí 
a aktualitám z vybraného 
strediska. Využiť môžete tiež 
aktuálne kontaktné informácie 
a zábery z webových kamier, 
vďaka ktorým získate ešte lepšiu predstavu o ak-
tuálnom dianí na zjazdovkách. Všetky lyžiarske 
strediská môžete usporiadať podľa abecedy, 
vzdialenosti alebo ich zobraziť priamo na mape. 

však nezaujala len výkonným čipom, ktorý bude v 
najbližších mesiacoch súčasťou nejedného tabletu, ale 
aj svojimi ďalšími parametrami. Podobne ako Nexus 
10, aj tablet od Vizia totižto disponuje 10,1 palcovým 
displejom s vysokým rozlíšením 2560×1600 bodov a 
k dispozícii je tiež 32GB vnútornej pamäte či podpora 
WiFi a Bluetooth 4.0. Zvyšné informácie vrátane ceny 
a dostupnosti drží spoločnosť zatiaľ v tajnosti.

NVIDIA Shield

Hernú konzolu, ktorú môžete 
mať vždy so sebou pred-
stavila spoločnosť NVIDIA pod 
názvom Shield. Zariadenie 
v tvare herného ovládača 
poskytuje komfort pri ovládaní 
hier, ktoré môžete hrať 
priamo na výklopnom 5″ HD 
displeji alebo na televízore či monitore, pripojenom 
prostredníctvom HDMI. O maximálny herný zážitok sa 
stará najnovší čip spoločnosti NVIDIA Tegra 4, ktorý 
disponuje 72 grafickými jadrami. Súčasťou tohto zaria-
denia je aj operačný systém Android 4.1 Jelly Bean 
s obchodom Google Play. Okrem hier určených pre 

Android si však budete môcť prostredníctvom Steam 
klienta zahrať aj klasické PC tituly, čo je ďalším veľkým 
plusom tejto hernej konzoly.

Fulton bezdrôtové nabíjanie

Novinka, ktorá nás na CES 2013 tiež zaujala pochádza 
od spoločnosti Fulton. Tá sa zaoberá vývojom 
technológií pre bezdrôtové nabíjanie a preto nie je 
prekvapením, že na výstave predstavila novú tech-
nológiu práve z tejto oblasti. Tá umožní bezkontaktné 
nabíjanie kompatibilných zariadení práve pomocou 
tabletu, ktorý v prípade núdze poslúži ako záložná 
batéria. Priložením zariadenia zo zadnej strany tabletu 
sa automaticky začne proces dobíjania. Podobne ako 
pri iných bezdrôtových nabíjačkách, však musí byť 
dobíjané zariadenie v bezprostrednej blízkosti tabletu.
Všetkým novinkám z CES 2013 sme sa venovali aj 
v téme týždňa, kde sa dočítate ďalšie podrobnosti 
=>Téma týždňa: CES 2013 – Všetko z výstavy spotreb-
nej elektroniky na jednom mieste. To, ktoré novinky 
vás na CES 2013 zaujali najviac, nám môžete dať 
vedieť aj prostredníctvom ankety alebo komentárov 
pod článkom.

FERO CHOVAŇÁK
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Najobľúbenejšie lokality môžete 
označiť hviezdičkou a neskôr ich 
rýchlo zobraziť v obľúbených 
položkách aplikácie.

Ski & Snow Report

Správy o počasí a stave zjaz-
doviek z domova ale aj zo 
zahraničia získate aj pomocou aplikácie Ski & 
Snow Report. Okrem základných informácií 
o počasí, výške snehu sú tu aj webkamery so 
živým vysielaním, pomocou ktorých môžete 
vidieť reálnu situáciu na svahu. 
Počasie vám táto aplikácie 
predpovie na najbližších 5 dní 
a lyžiarske stredisko si môžete 
pridať aj medzi obľúbené. Toto 
a ešte omnoho viac získate, ak 
si nainštalujete túto, takisto, bez-
platnú aplikáciu.

SKITUDE

SKITUDE App ponúka live informácie z 
lyžiarských stredísk po celom svete a nástroje 
pre ich zdieľanie s priateľmi 
alebo komunitou. Databáza ap-
likácie ponúka informácie z viac 
ako 2500 lyžiarských stredísk, 
z ktorých sa môžete dozvedieť 
napríklad o snehových podmien-
kach,  predpovedi počasia až 
na štyri dni a prečítať si môžete 
aj aktuálne správy zo sociál-
nych sietí. Okrem lyžiarskych 
stredísk obsahuje databáza aj 
viac ako 400.000 bodov záujmu vrátane tratí, 
lanoviek a ďalších služieb dostupných v areáli 
strediska. Všetky môžete jednoducho nájsť 
pomocou rozšírenej reality 
priamo pomocou vášho smart-
fónu. Okrem informácií naživo 
si v SKITUDE  môžete vytvoriť 
vlastný profil a pomocou GPS 
Trackeru zaznamenávať vlastné 
trate či ďalšie štatistiky. Inou 
veľmi užitočnou funkciou je tiež 
možnosť rýchlo zavolať prvú po-
mocou v prípade úrazu, pričom 

sa vám na displeji zobrazia GPS súradnice vašej 
aktuálnej polohy.

Poistenie a zdravotné apli-
kácie
Určite viete, že pri športovej činnosti, nielen 
počas zimného obdobia, vznikajú častokrát 
nepríjemné zranenia či nehody, ktoré majú na 
svedomí nejakú zdravotnú ujmu. V tejto časti sa 
preto budeme venovať aplikáciám, ktoré sú spo-
jené so zdravím alebo poistením.

First Aid

First Aid je aplikáciou, ktorá 
by mala byť nainštalovaná v 
každom zariadení, no nikdy 
nepoužitá. Ide o aplikáciu, 
ktorá sprístupňuje problema-
tiku podávania prvej pomoci 
pri akomkoľvek zranení, no táto aplikácia 
slúži hlavne na preopakovanie si postupu pri 
podávaní prvej pomoci. Aplikácia spracováva 
prvú pomoc pri viacerých typoch zranenia, 
ktoré sú prehľadne rozdelené v 
menu. Veľmi nám tu však chýba 
slovenčina, ktorá by bola vhodná 
najmä pri odbornejších výrazoch 
v postupe prvej pomoci. Kto však 
vie anglicky, nebude mať žiadny 
problém.

First Aid - American Red 
Cross

Pekne spracovaná aplikácia prvej pomoci, 
ktorá vám pomôže s ošetrením alebo liečením 
najrôznejších zranení. First Aid 
- American Red Cross ponúka in-
tuitívne používateľské prostredie 
s prehľadným roztriedením 
úrazov. V návodoch ako ošetriť 
zlomeninu, popáleniny, úraz 
hlavy alebo iné zranenie, nájdete 
tiež praktické video a animáciu 
ako vzniknuté zranenie ošetriť. 

Aplikácia ponúka možnosť 
prepnutia medzi učiacim a po-
hotovostným režimom, v ktorom 
sú kroky ošetrenia popísané 
kratšie s odporúčaním, kedy je 
najvhodnejšie zavolať rýchlu po-
moc na čísle 112 (Keďže ide ale o 
aplikáciu určenú najmä pre USA, 
uvádzané číslo je 911). Súčasťou 
prvej pomoci sú aj tipy, ako byť 
na prípadne úrazy najlepšie pripravený. Žiaľ 
podobne ako aj pri iných aplikáciach tohto tipu, 
slovenský jazyk nie je natívne podporovaný.
Union mobilné poistenie. Pre 
tých, ktorí sú poistení v Union 
zdravotnej poisťovni tu máme 
jednu veľmi zaujímavú ap-
likáciu. Union mobilné poistenie 
poskytuje svojim používateľom 
pohodlný spôsob uzatvorenia si 
SMS poistenia priamo vo vašom 
Android zariadení. Cez SMS 
si môžete uzatvoriť poistenie 
liečebných nákladov pri ceste do 
zahraničia, poistenie nákladov na zásah HZS na 
Slovensku alebo krátkodobé úrazové poistenie 
do celého sveta. SMS poistenie je platné už o 
dve hodiny od jeho potvrdenia a navyše nie 
je potrebné dodatočne nič platiť! Aplikácia 
ponúka aj užitočnú službu Adresár, vďaka ktorej 
nemusíte vypisovať údaje o poistených osobách 
stále odznova. V sekcii Dôležité info zasa nájdete 
všetky dôležité dokumenty (napr. poistné pod-
mienky) a užitočné kontakty pre prípad poistnej 
udalosti. Výhodou je aj automatické upozo-
rnenie na končiacu sa platnosť poistenia.

Horská služba

Horská služba ČR v spolupráci s Českou 
poisťovňou prichádza s originálnou mobilnou 
aplikáciou Horská služba, ktorá 
pomôže návštevníkom českých 
hôr v prípade núdze. Apliká-
cia ponúka aj celý rad ďalších 
užitočných funkcií, ako napríklad 
rýchle privolanie pomoci s loka-
lizáciou volajúceho, odoslanie 
núdzovej SMS Horskej službe s 
presnou polohou používateľa 
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telefónu, získania informácií o 
horských strediskách, infocen-
trách a múzeách, či nformáciách 
o staniciach Horskej služby s 
kontaktami a presnou polohou. 
Aplikáciu využijú najmä obyvate-
lia Českej republiky alebo Slováci 
na dovolenkách u našich českých 
susedov.

Trackingové aplikácie 

Alpine Replay

Bezplatná aplikácia Alpine Replay slúži, podobne 
ako ostatné nižšie uvedené appky, na moni-
torovanie vašej aktivity počas lyžovania alebo 
snowboardovania, pričom zaznamenáva vašu 
rýchlosť, vzdialenosť, nadmor-
skú výšku, kalórie a podobne. 
Pre spustenie aplikácie je nutná 
registrácia a vytvorenie vlast-
ného profilu, ktorý bude slúžiť 
na ukladanie získaných údajov 
na vlastnú sociálnu sieť. Po pri-
hlásení na stránke AlpineReplay.
com si môžete neskôr pozrieť váš 
pokrok počas sezóny, porovnať 
ho s priateľmi, prípadne zdieľať 
na Facebook. Získavať môžete aj rôzne odznaky 
napríklad za prekročenie určitých hodnôt max-
imálnej rýchlosti, za prejdenie vzdialenosti 100 
km a mnohé iné. Veľmi zaujímavá je možnosť 
natočiť video z jazdy svojho kamaráta, do 
ktorého sa po nahraní na server pridajú údaje o 
rýchlosti, polohy a mena používateľa.

Ski Pursuit

Veľmi podobnou aplikáciou 
je Ski Pursuit, od spoločnosti 
Rossignol. Rovnako ponúka zaz-
namenávanie údajov o polohe, 
rýchlosti, nadmorskej výške a 
mnohé iné. Všetky výsledky, 
vrátane trasy na mape, je možné 
zobrazovať vo veľmi prehľadnom 
užívateľskom prostredí. Hlavný 
pohľad obsahuje len jedno veľké 
červené tlačidlo, ktorého stlačením sa spustí 
odpočítavanie. Za tento čas si môžete smartfón 
uložiť do bezpečia a pripraviť sa na jazdu. Pod 
tlačidlom je malý prepínač, ktorým môžete 
aktivovať funkciu automatického zastavenia. Ski 
Pursuit síce ponúka aj spojenie s komunitou na 
Facebooku, no táto možnosť nie je ani zďaleka 
taká obsiahla, ako v prípade Alpine Replay. 
Aplikácia je dostupná zdarma pre zariadenia s 
Androidom 2.2 a vyšším.

Snowciety

Základnou myšlienkou tejto 
aplikácie je, že na veľkých zjaz-
dovkách je veľmi ľahké stratiť 
prehľad o svojej rodine alebo 
priateľoch. Pomocou služby 
Google Latitude sa podarilo 

vývojárom ponúknuť veľmi 
zaujímavé riešenie pre sledo-
vanie ľudí, ktorí s vami zdieľajú 
polohu. Okrem toho vidíte  
aktivity priateľov na časovej osi, 
takže si priamo na svahu môžete 
porovnávať výsledky z jazdy a 
vzájomne prekonávať rekordy. 
Aby bola aplikácia schopná 
ponúknuť takéto služby, musí 
využívať mobilný internet, takže v zahraničí vám 
môžu roamingové pripojenie pekne spoplatniť. 
Snowciety je dostupná rovnako zdarma, pre 
zariadenia s Androidom 2.2 a vyšším.

iSki Tracker

Jednou z najjednoduchších aplikácií, ktoré sme 
vybrali je Sky Tracker, od vývojárov 30 South.  
Podobne, ako Rossignol, ponúka úplne jedno-
duché používateľské prostredie s 
niekoľkými tlačidlami pre začatie 
zaznamenávania, zobrazenie 
štatistík a otvorenie nastavení. 
Aplikácia monitoruje aktuálnu, 
maximálnu a priemernú rýchlosť 
športovca, prevýšenie a pre-
jdenú vzdialenosť. Okrem toho 
zaznamenáva trasu na mape 
a podobne, ako RunKeeper, 
dokáže rozprávať priebežné 
výsledky. Základné funkcie aplikácie sú dostup-
né zdarma, no ak si budete chcieť užiť po-
rovnávanie výkonu na grafoch, pauzu a žiadne 
reklamy, budete musieť investovať 1,51 €.

Endomondo Sports Tracker

Aj keď aplikácia Endomondo Sports Tracker 
nie je vytvorená výhradne pre zimné športy, 
určite poslúži rovnako dobre, ak 
nie lepšie, ako ostatné appky. 
Táto aplikácia sa momentálne 
teší z obrovskej komunity 
používateľov, ktorá nedávno 
presiahla hranicu 13 miliónov. 
Používateľské prostredie je 
prepracované a ide ruka v ruke 
so štandardným vzhľadom 
Androidu Ice Cream Sand-
wich. Na úvodnej obrazovke 
si stačí len vybrať jeden zo športov a spustiť 
zaznamenávanie. Výsledky sú odoslané buď na 
server endomondo.com alebo na Facebook. V 
prípade, že nehľadáte nijaké špecifické funkcie 
pre zimné športy, Endomondo Sports Tracker 
je asi najuniverzálnejšie riešenie, čo platí aj pre 
rovnako známu aplikáciu RunKeeper.

ONDREJ LIČKO

TOP 10 hier za rok 2012 podľa čitateľov 
MôjAndroid.sk

Po tom, ako sme vám predstavili najlepšie hry za 
posledný rok podľa MôjAndroid.sk, sme si pre vás 
pripravili aj výber hier podľa vás, našich čitateľov. 
Zoznam hier je rovnako pestrý a na svoje by si mali 
prísť všetci fanúšikovia mobilných hier. Tu je najlepších 
10 herných titulov za posledný rok:

1. Angry Birds: Star Wars
Najobľúbenejšou 
hrou sa za pos-
ledný rok pre vás 
stala hra Angry 
Birds: Star Wars. 
Ide o zaujímavé 
pokračovanie 

hernej série, ktorá celosvetovo zožala obrovský 
úspech. Nahnevané vtáky a zlé zelené prasatá sú 
jednoducho hitom na všetkých mobilných platformách 
a najnovšia časť Star Wars patrí medzi najúspešnejšie. 

2. Need For Speed: Most Wanted
Závodná hra z 
dielne EA Games 
sa vo vašom 
hlasovaní dostala 
na druhé miesto. 
Ide o veľmi kvalitne 
spracovanú hru 

s chytľavou hrateľnosťou, ktorá by nemala chýbať 
žiadnemu fanúšikovi moto-hier. Tešiť sa môžete nielen 
na novú grafiku, ale aj na lepšie spracované ovládanie 
a niekoľko typov pretekov, ktoré vás zabavia na dlhé 
hodiny. 

3. Hill Climb Racing
Autami sa zaoberá 
aj výborná Android 
hra Hill Climb 
Racing. O jej 
obľúbenosti svedčí 
nielen množstvo 
inštalácií z Google 

Play Store, ale aj pozitívne ohlasy od samotných 
hráčov. Hoci ide o jednoduchú hru s nenáročnou 
grafikou, ponúka naozaj veľa možností zábavy a čo je 
najlepšie, je dostupná pre všetkých bezplatne. 

4. Where Is My Water
Ďalšia z celosveto-
vo obľúbených hier, 
ktorá sa ocitla aj 
vo vašom rebríčku 
je Where Is My 
Water. Ide o logickú 
hru s jednoduchou 

grafikou, ktorá prináša príbeh krokodíla, ktorý žije 
v podzemí a rád sa kúpe. Vašou úlohou je k nemu 
prepraviť vodu v čo najväčšom množstve a pritom 
prejsť cez 3 gumené kačky, ktoré sa nachádzajú voľne 
na hracom poli. 

5. Subway Surfers
Farebná behačka 
so sprejerom, 
ktorý uteká pred 
strážcom vla-
kov. Hra na spôsob 
Temple Run, 
akurát s bohatšími 

možnosťami hrania a chytľavejšou grafikou. 
Odporúčame všetkým, ktorí si chcú pri hre chvíľu 
oddýchnuť a nechcú prechádzať nekonečné levely. 
hráč s najvyšším skóre vyhráva!
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6. Cut The Rope
Android hra Cut The 
Rope patrí medzi 
najobľúbenejšie 
hry už dlhšiu 
dobu. Herné 
štúdio Zeptolab 
prišlo s výbornou 
myšlienkou, ktorú dokonale spracovali. V hre je vašou 
úlohou dopraviť cukrík do úst žabiaka, nesmiete 
pritom zabúdať na gravitáciu a na fakt, že trafiť sa mu 
do úst rozhodne nie je jednoduché. Ale na to prídete 
po pár kolách. 

7. Grant Theft 
Auto III
Herná klasika 
známa skôr z PC si 
svoje miesto našla 
aj medzi hráčmi 
s Android zaria-
deniami. GTA III je legendárnou hrou, ktorá nemohla 
skončiť inak, ako úspechom. Vašou úlohou je plniť mi-
sie alebo sa len tak potulovať a robiť zle v Liberty City, 
meste, kde je zločin bežnou záležitosťou. Vychutnajte 
si bláznivú jazdu, prestrelky, či pútavý príbeh. Len v 
Grand Theft Auto III. 

8. Wild Blood
Do rebríčka top 
10 hier sa dostal 
aj zaujímavý titul 
Wild Blood od 
Gameloftu. Ten 
moderne spra-
cováva príbeh Sira Lancelota, takže sa môžete tešiť na 
krvavé boje a zaujímavé scény. Kvalitu zabezpečuje 
prepracovaná grafika a premyslené ovládanie, ktoré si 
vyžiadali aj svoju obeť - pamäť. Pripravte si zhruba 2 
GB miesta na dáta pre túto perfektnú akčnú hru!

9. Bad Piggies
Od tvorcov hry 
Angry Birds sa 
vám zapáčil aj titul 
Bad Piggies. Ten 
sa na celý príbeh 
pozerá z opačnej 
strany - zo strany 
zelených prasiatok. Tie sa snažia rôznymi spôsobmi 
prepraviť na vopred určené miesto a vašou úlohou 
v tejto hre je im postaviť dokonalé vozidlo, ktoré ich 
tam prepraví. Bez dobrej porcie logiky a fyziky sa to dá 
zvládnuť len ťažko, tak sa na to dobre pripravte! 

10. Cytus
Milovníci hudby 
a rýchlych reakcií 
by rozhodne 
mali vyskúšať 
hru Cytus. Ide 
o perfektne 
spracovanú hru, 
v ktorej je vašou úlohou dotykom zahrať jednotlivé 
tóny skladieb v rôznych obtiažnostiach. Ak máte cit 
pre rytmus, nebude vám hra robiť žiadny problém 
a osobne si myslíme, že Cytus je jedna z najlepších 
hudobných hier pre zariadenia s Androidom. Ak ste ju 
ešte nehrali, rozhodne ju aspoň vyskúšajte. 

ONDREJ LIČKO

Pre všetkých vyznávačov extrémnych športov 
tu máme skvelý tip na príslušenstvo, ktoré 

obohatí vaše adrenalínové dobrodružstvo. 
Odolné kamery, ktoré zaznamenajú vaše rýchle 
zjazdy na bicykloch alebo na lyžiach, či kaska-
dérske kúsky na skateboarde a korčuliach nie 
sú žiadnou novinkou My vám dnes predstavíme 
jednu z nich, ktorú na trh prináša spoločnosť 
Liquid Image pod názvom EGO LIC 727.

Konštrukcia
Telo kamery je vyrobené z plastu, ktorý ponúka 
dostatočnú ochranu pri pádoch, otrasoch, ale 
aj pri postriekaní vodou. Na prednej strane 
sa nachádza šošovka kamery, ktorá vytvára 
fotografie v rozlíšení 12Mpix a umožňuje tiež 
natáčanie videa vo Full HD rozlíšení 1080p. 
Okrem toho tu nájdete aj multifarebnú  LED 
diódu, ktorá informuje o režime nahrávania a 
mikrofón pre nahrávanie zvuku.
Hlavné ovládacie prvky kamery nájdete navrchu, 
kde výrobca umiestnil aj malý LCD displej, ktorý 
informuje o stave batérie, pripojení WiFi, prí-
tomnosti microSD pamäťovej karty a režime, v 
ktorom kamera bude nahrávať. Po jeho bokoch 
sa nachádza dvojica tlačidiel pre spustenie nah-
rávania, zmenu režimu a tiež zapnutie/vypnutie 
zariadenia. Tieto sú vyrobené z gumy a uvítali 
by sme ich lepšiu odozvu. Problémy budete mať 
najmä pri ovládaní v lyžiarskych rukaviciach, 
ktoré si budete musieť pre spustenie kamery a 
nahrávania dať dole.
Pod gumenú krytku napravo umiestnil výrobca 
slot pre pamäťové karty a tiež mini HDMI či 
micro USB konektor. V pravom dolnom rohu sú 
to otvory pre putko a v spodnej časti nájdete 
závit pre upevnenie na stativ či iný kom-
patibilný držiak. Priamou súčasťou balenia je 
ochranný kryt objektívu a multi smerový otočný 
kĺb s držiakom, ktorý natočíte tým smerom, 
ktorým práve potrebujete. Ako samostatné 
príslušenstvo môžete ku EGO LIC dokúpiť aj vo-
dotesné púzdro, ktoré ho pred vodou bezpečne 
ochráni do hĺbky 40m a k dispozícii sú aj ďalšie 
tipy držiakov.

Kamera a jej vlastnosti
Snímač zariadenia umožňuje vytvárať 
statické fotografie s rozlíšením 12Mpix a 
samozrejmosťou je v tomto prípade aj natáčanie 

videa vo Full HD rozlíšení pri snímkovej frekven-
cii 30FPS. Ak sa uspokojíte s menším rozlíšením 
720p, dokáže kamera zaznamenať video s 
rýchlosťou až 60FPS. To sa ukladá vo formáte 
H.264 MOV a jeho súčasťou je aj zvuk zazna-
menaný mono mikrofónom na prednej strane. 
Snímacia časť kamery je schopná zaznamenať 
obraz s uhlom záberu 135 alebo 90 stupňov a 
zaostriť od 0,4 m do nekonečna.

Kamera môže pracovať v týchto režimoch:
• Režim nahrávania 720p pri 60 FPS - modrá LED
• Režim nahrávania 1080p pri 30 FPS - zelená 

LED
• Režim snímania fotografií - stlačením spúšte sa 

vytvorí jedna fotografia - červená LED
• Režim súvislého snímania fotografií - snímky sa 

vytvárajú v pravidelných intervaloch s časovým 
odstupom približne troch sekúnd - fialová LED

EGO LIC disponuje WiFi konektivitou, vďaka 
ktorej sa môžete k nemu pripojiť aj prostred-
níctvom vášho smartfónu. Stačí ak si z Google 
Play stiahnete aplikáciu Action Connect a so 
svojim zariadením sa pripojíte k WiFi sieti s 
názvom EGO. V aplikácii môžete jednoducho a 
rýchlo nastaviť kameru podľa vlastných kritérií 
bez toho, aby ste museli pracne stláčať tlačidlá. 
Okrem toho sa dajú pozrieť už natočené videá 
a k dispozícii je aj live stream, ktorý môžete 
sledovať priamo na displeji vášho telefónu.
Kamera má v sebe integrovanú batériu s kapaci-
tou 1050mAh, ktorá pri natáčaní Full HD videa 
dokáže zabezpečiť napájanie po dobu min-
imálne dvoch hodín.

Záver
Liquid Image EGO LIC 727 je určená pre všetkých 
priaznivcov športu, ktorí si chcú zaznamenať 
svoje športové výkony. Ponúka niekoľko režimov 
snímania a konektivitu WiFi, vďaka ktorej sa k 
nej pripojíte aj so svojho smartfónu. Na trhu sú 
samozrejme dostupné aj lepšie kamery tohto 
druhu, ako napríklad GoPro Hero 3, ktorý však 
stojí takmer dvojnásobok. Kamera od Liquid 
Image ponúka dobrú kvalitu za prijateľnú cenu, 
ktorá sa pohybuje na úrovni 180€.

FERO CHOVAŇÁK
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Na recenziu sme do redakcie získali nezvyčajne malé, no pritom veľmi pre-
pracované zariadenie. Reč je o odolnej kamere pre extrémne športy - Go-

Pro Hero 3, konkrétne Silver Edíciu (bez Wi-Fi ovládača). Tá okrem výborných 
schopností nahrávať FullHD video a snímať detailné fotografie ponúka 
napríklad aj Android aplikáciu, pomocou ktorej môžete kameru ovládať a 
sledovať, čo sa deje pred objektívom. Toto, ale aj ďalšie funkcie tejto kamery 
sme si vyskúšali a nižšie vám prinášame naše poznatky z testovania tejto mini-
kamery s mega-potenciálom.

Obsah balenia

V balení v tvare kvádra je dominantou samotná kamera v odolnom púzdre 
na vrchu pod priesvitným plastovým krytom. Pod ňou sa v papierovom obale 
nachádza ďalšie príslušenstvo, ktoré v základnom balení znamená náhradné 
dvierka na odolný obal, napájací miniUSB kábel, 2x stojan na prichytenie 
kamery, 2x podstavec s možnosťou prilepenia a nadstavce pre pripojenie 
kamery s pohľadom dopredu alebo na stranu. Nachádza sa tu aj niekoľko 
nálepiek GoPro “Be a Hero” a niekoľko informačných papierov, ktoré infor-
mujú o možnosti stiahnutia manuálu z internetu.

Upozornenie: Predtým, ako budete kameru používať, by ste mali aktualizovať 
jej softvér. Spravte tak podľa návodu na gopro.com/update

Konštrukcia

GoPro Hero 3 je kamera miniatúrných rozmerov, čo však nikoho neprekvapí. 
Je totižto vyrobená pre použitie v extrémnych športoch ako napríklad mo-
tokros, freeride lyžovanie, downhill či skateboarding, pričom sa najčastejšie 
kamera umiestňuje na prilbu, motorku či napríklad na lyžu, takže musí byť 
malá, aby používateľovi nezavadzala pri vykonávaní aktivity. Na kamere 
nájdeme len 3 tlačidlá - vpredu tlačidlo vypínania/MODE, navrchu spúšť/

tlačidlo pre potvrdenie a na boku špeciálne tlačidlo pre Wi-Fi. To je na rozdiel 
od predošlej verzie GoPro kamery zabudované priamo v tele a nie je nutné 
dokupovať žiadny ďalší Wi-Fi modul.

Na prednej strane sa okrem už spomínaného tlačidla nachádza aj 11 Mpix 
šošovka s obejktívom a notifikačné LED diódy. Tie vás upozornia napríklad 
na prebiehajúce nahrávanie videa, na samospúšť pri fotografovaní, či na 
spustenú Wi-Fi sieť. Nájdete tu aj logo HERO3. Vrchná strana kamery GoPro 3 

obsahuje spúšť a mikrofón chránený malou mriežkou. V ľavom boku nájdeme 
už spomínané tlačidlo na Wi-Fi nastavenia a druhý mikrofón pre nahrávanie 
audia, v opačnej pravej strane si zas svoje miesto našli sloty na miniUSB 
kábel, microHDMI  a slot na pamäťovú kartu typu microSD do kapacity 64 GB. 
Zadná strana kamery GoPro Hero 3 v sebe skrýva batériu s kapacitou 1050 
mAh a špeciálne upravený konektor pre pripojenie Battery Pack-u alebo LCD 
monitora.

Odolné púzdro pre kameru GoPro Hero 3 je vyrobené zo špeciálne tvrdeného 
polykarbonátu a je vodeodolné do 60 metrov pod hladinou. Takisto ochráni 
kameru pred nárazmi a stretnutiami s ďalšími mechanickými časticami. Na 
jeho otváranie a zatváranie slúži špeciálny “klip” na vrchu púzdra, otvo-
ríte ho s pomocou palca a ukazováka pri uchopení púzdra spredu. Púzdro 
má vymeniteľné zadné dvierka, ktoré sa dajú prispôsobiť pre použitie LCD 
displeja, batériového pack-u alebo len samotnej kamery. Potenciál využitia 
tejto kamery pre extrémny športy je obrovský a zrejme najlepšie ho vystihuje 
nasledujúce video.

Funkcie a vlastnosti

GoPro Hero 3 Silver Edition
• Odolná kamera s miniatúrnymi rozmermi (o 30% menšia, ako Hero 2),
• Odolnosť voči vode (do 60 m hĺbky) a mechanickým časticiam (s príslušným 

ochranným obalom, samozrejme),
• 11 Mpix snímač s ohniskom f2.8 a široko-spektrálnym záberom,
• Možnosť nahrávania 1080p, 960p, 720p a 480p videí s 24 - 120 FPS, H.264 

kodek, *.mp4 formát,
• Možnosť snímania fotografií v rozlíšení 11, 8 a 5 Mpix,
• Burst foto až 10 záberov/s,
• Time-lapse video s 0.5, 1, 2, 5, 10, 30 alebo 60 sekundovými intervalmi,
• Automatické alebo manuálne vyváženie bielej,
• Nahrávanie mono zvuku, AAC kompresia s AGC, možnosť dokúpenia 

príslušenstva s 3,5 mm audio jack výstupom,
• Podpora pre operačné systémy Windows Vista/7/8, Mac OSX 10.5 a novší, 
• Podpora microSD kariet do kapacity 64 GB, typ Class 4 a vyššie, pre najvyššiu 

kvalitu potrebný typ Class 10,

Android aplikácia GoPro

Na Google Play Store existuje vi-
acero aplikácií pre najnovšiu kameru 
GoPro, len jedna je však oficiálna. 
GoPro App ponúka pekný dizajn, in-
tuitívne prostredie a viacero zaujíma-
vých funkcií. Pre spárovanie kamery s 
touto aplikáciou je dôležité, aby ste v 
kamere GoPro Hero 3 stlačili tlačidlo 
Wi-Fi a následne zvolili režim Tablet 
& Phone. Ďalším krokom je zapnutie 
Wi-Fi vo vašom Android zariadení, 
kde je potrebné sa v nastaveniach 
pripojiť ku vytvorenej Wi-Fi sieti 
s názvom GoPro*sériové číslo*. 

Potom už len stačí spustiť nainštalovanú aplikáciu, ktorá by mala automaticky 
spárovať váš smartfón či tablet s GoPro kamerou.
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Ako sme už v úvode spomínali, pred používaním je nutné spraviť aktualizáciu 
softvéru vo vašej kamere. Proces aktualizácie vám okrem novej verzie softvé-
ru umožňuje nastaviť aj názov kamery a heslo pre jej používanie. To použijete 
pri pripojení sa na Wi-Fi sieť GoPro. Ak ste krok vytvárania hesla preskočili, 
zadajte do políčka hesla pre Wi-Fi sieť heslo “GoProHero”.
priamo v aplikácii GoPro App je po spárovaní možné sledovať obraz z kamery 
a ovládať jej funkcie. Hoci je obraz o 2-3 sekundy opozdený, na akcie reaguje 
kamera takmer okamžite. Pomocou vášho smartfónu alebo tabletu môžete 
GoPro Hero 3 zapnúť/vypnúť, spustiť nahrávanie alebo nasnímať fotografiu, 
či akokoľvek upraviť všetky nastavenia kamery. Je to oveľa jednoduchšie a 
rýchlejšie, ako zmena nastavení pomocou hardvérových tlačidiel na kamere, 
niekoľko minút však musíte obetovať spárovaniu kamery a vášho zariadenia. 
Rozhodne vám však nainštalovanie tejto aplikácie odporúčame, z Google 
Play Store si ju môžete nainštalovať bezplatne, napríklad aj pomocou nášho 
widgetu nižšie.

Záver

GoPro Hero 3 patrí ku špičkovým kamerám, určeným nielen pre extrémne 
športy. Vďaka vysokej kvalite videozáznamu a kvalitným fotografiám je táto 
kamera vhodná aj na poloprofesionálne filmy a množstvo štúdií s touto 
kamerou nahráva aj extrémne nebezpečné scény a kaskadérske kúsky. V 
prospech tejto kamery hrajú aj miniatúrne rozmery a vysoká odolnosť, ktorú 
zabezpečuje pribalené ochranné polykarbonátové púzdro. Použiť ju budete 
môcť na akúkoľvek filmovú činnosť, využitie však Hero 3 nájde najmä medzi 
priaznivcami športu. V neprospech tejto kamery hrá len vyššia cena, ktorá 
však plne zodpovedá kvalite tejto kamery - GoPro Hero 3 kúpite na Slovensku 
od 250 - 450 EUR, podľa rozlíšenia kamery a pribaleného príslušenstva.
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Stylusy Canyon CNA-STY01W, STY01B a STY02: Prémiové 
príslušenstvo pre váš Android za super cenu

Uhlopriečky displejov sa čoraz viac zväčšujú a rovnako sa na trhu začínajú vo veľkom 
presadzovať tablety. Naše ruky sú však stále rovnako veľké a smartfóny a tablety si 

začína obľubovať aj nežnejšie pohlavie. Nie všetko sa však dá skombinovať a pohodlne 
ovládať svoj nový smartfón či tablet je pre mnohých veľkou výzvou. Vtedy prídu vhod 
určite dotykové stylusy, ktoré zažívajú svoj veľkolepý návrat na trh. Okrem rezistívnych 
displejov totižto stylusom môžete ovládať aj tie kapacitné displeje, ktoré nájdete vo 
všetkých Android zariadeniach na trhu. Preto sme si pre vás pripravili recenziu a test 
stylusov od spoločnosti Canyon. Konrétne ide o modely CNA-STY01W, CNA-STY01B a 
CNA-STY02.

Predstavenie a kvalita spracovania
Spoločnosť Canyon je na trhu známa tým, že ponúka produkty veľmi dobrej kvality za 
tzv. “ľudové ceny”, ktoré majú osloviť najmä mladých. To sa samozrejme týka aj stylu-
sov, ktoré sme testovali. Dvojica väčších stylusov Canyon CNA-STY01W a CNA-STY01B 
je vyrobená z kovu, čo týmto stylusom okrem vyššej odolnosti dodáva aj väčší nádych 
luxusu. Stylusy majú bielu alebo čiernu farbu, podľa písmenového označenia na konci 
názvu. Farba je kombinovaná s dvomi striebornými pásikmi v strede a na hrote stylusu. 
Stylusy z tejto rady sú vlastne perami, ktoré majú špeciálne upravený koniec s gumen-
ným vankúšikom. Ten slúži na ovládanie displeja a je hlavným prvkom týchto stylusov.
Celkovo sú stylusy spracované naozaj kvalitne, čo sa týka pera aj dotykového vankúšika. 
Ten má svojou tuhosťou pripomínať tvrdosť ľudského prstu, čo sa Canyonu podarilo. 
Po dlhšom čase gumenná koncovka nestráca na tuhosti a jej životnosť odhadujeme na 
desiatky mesiacov. Rovnako kvalitné je spracovaná aj časť s perom. Po odňatí vrchnáku 
sa objaví kovové telo pera, s ktorým sa píše aj vďaka o čosi vyššej hmot-
nosti veľmi pohodlne. Keď sa vám pero “vypíše”, jednoducho si môžete 
svojpomocne vymeniť náplň. Kúpite ju v každom dobrom papierníctve.
Rovnako kvalitne sú spracované aj menšie stylusy Canyon CNA-
STY02, ktoré kúpite v balení po dvoch. Jeden zo stylusov je biely, 
druhý čierny. Oba stylusy sa vďaka praktickému vrúbkovaniu držia v 
ruke naozaj dobre. Hoci neponúkajú možnosť písania (pero), ide o 
zaujímavé kúsky, ktoré sú kombinované so záslepkou pre 3,5 mm 
jack. Okrem toho, že budete stylusy využívať na ovládanie displeja, si 
môžete zabezpečiť aj audio konektor pred špinou a nežiadúcimi 
časticami. Záslepky sú vyrob- ené z plastu.

Používanie
Dvojica väčších stylusov ponúka najviac rozšírenú veľkosť stylusov na 
trhu. Rozmermi sa od klasických pier odlišujú len minimálne, preto ich 
môžete nosiť s ostatnými písacími potrebami a nebude vám to robiť 
najmenší problém. Pozor však na mechanické poškodzovanie farby. 
Ak vám stylus spadne, alebo bude narážať na iné, hranaté kovové pred-
mety,  môže sa z neho odbíjať farba. Rovnako sa po čase môže “vykývať” 
vrchnák na pero, ktorý po niekoľkých otvoreniach a zatvoreniach stráca 
svoju tuhosť a priľnavosť.
Menšie stylusy so záslepkou pre audio jack sú síce spracované veľmi 
kvalitne a ponúkajú rovnako vysokú odolnosť, predstavujú riziko 
pre vás smartfón. Ak ho totižto nenosíte v kvalitnom obale, ktorý chráni 
celé telo zariadenia, tak vám môže stylus pri prenášaní mechanicky 
poškodiť buď kryt alebo displej. Práve displeje sú v tomto prípade 
ohrozené najviac, môžu sa pri styku so stylusom poškrabať alebo 
dokonca pri väčšom tlaku aj prasknúť.

Využitie
Stylusy sa globálne dajú využiť pri každej akcii s vašim Android smart-
fónom alebo tabletom. Zrejme najlepšie využitie vidíme pri prehliadaní 
internetu, kedy je často náročnejšie kliknúť na menšie tlačidlá alebo odkazy na 
webstránkach, no stylusy sme na dennej báze používali aj pri hraní hier, ako napríklad 
Draw Something, prípadne pri práci s ostatnými aplikáciami rôzneho charakteru.
Výborne sa však stylusy dajú použiť aj pri písaní správ (hlavne, ak máte klávesnicu s 
podporou pre zadávanie textu “swipovaním”) alebo napríklad pri kreslení. Okrem vás 
ich teda môžu využiť aj všetci ostatní členovia vašej rodiny, vaše deti, prípadne chlapské 
osadenstvo, ktoré má mohutnejšie prsty a zle sa im robí s menšími displejmi.

Cena
Aj napriek vysokej kvalite spracovania sa cena týchto stylusov pohybuje na veľmi pria-
znivej úrovni. Na slovenskom trhu sa dajú kúpiť v obchodnej sieti Shark, kde si stylusy 
môžete kúpiť cez internetový obchod alebo priamo v kamenných predajniach. Cena pre 
jednotlivé stylusy je nasledovná:

• Canyon CNA-STY01W (1 ks) – 6,89€ s DPH
• Canyon CNA-STY01B (1 ks) – 6,89€ s DPH
• Canyon CNA-STY02 (2 ks balenie) – 5,72€ s DPH

Stylusy na testovanie zapožičala spoločnosť ASBIS.
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Michal Štencl vo svojich 25 rokoch založil 
spoločnosť Sygic, ktorej pôvodnou strátegiou 
bol vývoj navigačného softvéru pre mobilné 
zariadenia, pretože veril, že mobilný telefón 
bude hrať v navigácii prím. Od jej vzniku vedie 
spoločnosť, ktorá sa stala vďaka celému tímu 
najrýchlejšie rastúcou spoločnosťou podľa 
rebríčku Deloitte Fast 50 za roky 2007, 2008, 
2009, 2010, 2011 v strednej Európe s rastom 
1000% za posledných 5 rokov. Sygic sa stal prvou 
spoločnosťou na svete, ktorá uviedla navigáciu 
pre iPhone. Michal vyštudoval Ekonomickú 
univerzitu – Business computing a absolvoval 
Stanford Executive Program for Growing compa-
nies. Má 2 deti a medzi jeho hobby patrí tvorba 
nových produktov, ktoré môžu zmeniť svet. Verí, 
že život je len jeden a preto ho treba žiť tak, aby 
sme nikdy nemohli zapochybovať, či sme urobili 
všetko pre naplnenie svojich snov.

Spoločnosť Sygic spustila začiatkom januára 
novú aplikáciu s názvom Family by Sygic. Čo 

je hlavná myšlienka aplikácie?

Základná myšlienka je rodina, tzn. aby jednot-
liví členovia rodiny vedeli spolu komunikovať a 
zároveň môžu zdieľať aj svoju polohu. V pod-
state vychádza to z obmedzeného kruhu, kde 
si jednotliví členovia vrámci rodiny sú ochotní 
medzi sebou zdieľať svoju polohu, resp. majú 
vlastný kanál, cez ktorý spolu komunikujú. Majú 
svoju privátnu zónu. A o tom celý Family by 
Sygic je.

Pre koho je táto aplikácia dostupná, ktoré 
platformy podporujete?

Rozhodli sme sa pre dve najväčšie platformy 
na trhu - iOS a Android. S tým, že v budúc-
nosti nebude chýbať ani podpora pre Windows 
Phone. Zatiaľ  tomu ale čísla nenasvedčujú. 
Ak sa to zmení, určite pôjdeme aj smerom k 
Windows Phone. Android a iOS sme si vybrali, 
pretože tam je priestor. Jedna rodina nikdy nie 
je vybavená telefónmi s jedným operačným sys-
témom. Môžu mať aj iPhone aj Android smart-
fóny a my im chceme umožniť komunikovať 
spoločne, bez rozdielu operačného systému.

Akým spôsobom funguje zdieľanie presnej 
polohy a ktoré sú základné funkcie aplikácie?

Od začiatku sme sa snažili zjednodušiť celý 
systém., Chceli sme produkt,  ktorý prinesie 
95% užitočnosti samotnému používateľovi. 
Samozrejme, v budúcnosti  aplikáciu plánu-
jeme rozširovať na základe spätnej väzby 
od používateľov a roadmapy, ktorú máme k 
dispozícii.  Momentálne sme sa zamerali na to, 
aby sme išli cez základné zdieľanie polohy – keď 

je na jeden klik možné vidieť , kde sú polohy 
ostatných členov rodiny. Takto môžete mať  celú 
rodinu pohromade - doslova na dlani. 
Určite si obľúbite jednu zo základných funkcií 
aplikácie -  geofence. Umožní vám vedieť kde 
sa člen rodiny práve dostal. Uvediem príklad z 
praxe – moje dieťa ide do školy v prírode. Keď 
príde na miesto, aplikácia mi odošle notifikáciu 
a ja viem, že tam prišlo bez toho, aby mi muselo 

telefonovať. Ďalšia základná funkcia je location 
sharing,  ktorá vám umožní na vyžiadanie zistiť 
zmenu polohy používateľa. Ak napríklad viem, 
že moje dieťa je práve u babičky a ide od nej na 
zastávku, môžem si  nastaviť  upozornenie. Keď  
dieťa zmení svoju polohu, príde mi push noti-
fikácia - upozornenie že moje dieťa práve odišlo 
od babičky. Okrem toho máme ešte  dve dalšie 
kategórie - bezpečné a nebezpečné zóny.

Ako vznikli pojmy bezpečné a nebezpečné zóny 
a prečo sú tieto funkcie dôležité?

Celý svet je pre  nás neutrálna zóna. Rodičia si 
však v našej aplikácii môžu nastaviť bezpečnú 
zónu, napríklad škola, ale  aj nebezpečnú zónu 
-  napríklad park, o ktorom viem, že tam je 

búranisko, či prietok Dunaja. Keď sa tam  dieťa 
dostane, aplikácia ma upozorní alarmom.  
Momentálne máme bezpečné a nebezpečné 
zóny nastavené ako privátne. Do budúcnosti 
uvažujeme, že nebezpečné zóny budú zdieľané 
Fungovalo by to nasledovne -  rodina si vytvorí 
nebezpečné zóny a ak si praje, môže ich zdieľať 

s inými rodinami. Takto sa môže vytvoriť  komu-
nita nebezpečných zón. Ak moje dieťa  pôjde 
okolo, tak bude informované  “Pozor, ideš cez 
okolie, ktoré nie je príliž bezpečné” a notifikáciu 
o jeho pohybe v nebezpečnej zóne dostanú 
aj rodičia. Bratislava je dosť bezpečné mesto, 
ale sú určite zóny ako Sad Janka Kráľa, ktoré 
by mohol niekto zaznačiť. A taký Londýn alebo 
Paríž má určite viac takých nebezpečných zón, 
kde by bolo vhodné povedať „tadiaľto radšej 
nechoďte“.

Nebezpečné zóny sú teda pre rodičov, ktorí 
dostávajú notifikácie hlavne vtedy, ak sa dieťa 
blíži do nebezpečenstva.

Nebezpečné zóny by sme mohli ešte rozdeliť 
podľa veku dieťaťa: do 10 rokov, nad 15 rokov.  
Vychádzame z reality - také jazero asi nie je 
nebezpečné pre 15-ročné dieťa, ale ak máte do  
10 rokov, tak naopak áno.   Zóny vieme rozdeliť 
aj podľa ročných období: napríklad nebezpečná 
zóna v zime nemusí byť nebezpečná v lete. 

Má teda aplikácia za účelom nahradiť kontakt 
rodičov s deťmi?

Povedal by som, že je to skôr doplnok. Jedna 
vec je nahradiť to pravidelné volanie - nemu-
sím byť stále vystresovaný, kde sa  moje dieťa 
nachádza.. Teraz sa to rieši väčšinou tak, že 
zavoláme svojmu dieťaťu a ono mi buď zdvíha 
alebo nezdvíha telefón. Je nervózne, prečo 
ho ruším, keď je práve so svojimi kamarátmi 
a častým volaním ho strapňujem. Cez appku 
naopak viem že je v poriadku atiež vidím kde 
sa nachádza bez toho, aby som mu vyvolával. 
A keď bude opúšťať miesto, kde práve teraz je, 
nastavím si upozornenie a viem,  že už je na 
ceste domov. 
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Family by Sygic 
nie je nástroj na špehovanie detí, podnecuje diskusie o dôvere

Family by Sygic - Základná myšlienka
 je rodina.

Rozhodli sme sa pre dve najväčšie platformy 
na trhu - iOS a Android.



Nevyhnutné predpoklady pre používanie 
aplikácie sú smartfón + internet + GPS. Mo-
mentálne na Slovensku asi nie je až taký veľký 
potenciál pre splnenie týchto troch podmie-
nok. Ako to vníma Sygic?

Pri príprave produktov sa  vždy pozeráme 
dopredu. Dva, tri, štyri roky.  Podľa mňa je lepšie 
vytvoriť produkt, keď ten trh iba vzniká, ako o 
päť rokov, keď už bude nasýtený. Takže snažíme 
sa pozerať do budúcnosti. Ako povedal Wayne 
Gretzky “Korčuľujeme tam, kde puk bude a nie 
tam, kde je, resp. bol” – v preklade - snažíme 
sa dostať tam, kde bude trh o 2-3 roky. Vtedy 
už bude samozrejmosťou, že všetky smartfóny 
budú mať internetové pripojenie. Pretože Face-
book a ďalšie sociálne aplikácie budú doslova 
nevyhnutnosťou v komunikácii v budúcnosti, 
tak každý smartfón bude vybavený inter-
netom. Navyše, plánujeme vytvoriť atraktívnu 
propozíciu pre mobilných operátorov, ktorý 
môžu cez 3G siete lokalizovať ľudí bez nutnosti 
zapnutého GPS.

Ako spustená aplikácia ovplyvňuje výdrž baté-
rie. A koľko spotrebuje dát?

Z našich posledných testovaní sme dospeli 
k číslu 1,8 -2 MB prenesených dát mesačne. 
Samozrejme, ak používam aplikáciu pravidelne, 
odber dát môže byť vyšší. Čo sa týka batérie, 

vytvorili sme taký systém, ktorý je dostatočne 
inteligentný a snaží sa minimalizovať jej 
spotrebu. GPS sa zapína iba vtedy, ak  človek 
zmení svoju polohu. GPS, narozdiel od WiFi a 
3G, ma presnú pozíciu. Triangulácia cez WiFi 
a 3G sieť umožňuje zníženie záťaže na baté-
riu, pretože GPS je v tom momente vypnutý. 
Akonáhle aplikácia zistí, že telefón sa vychýlil zo 
svojej polohy,  zapne sa GPS a poloha sa zmerá 
presnejšie.

Ak teda človek vojde do budovy, aplikácia si 
zapamätá jeho poslednú pozíciu vonku? Alebo 
sa vyráta jeho poloha aj vo vnútri?

Akonáhle je vnútri budovy WiFi, aplikácia komu-
nikuje pomocou nej. Funguje to skôr opačne. 
Keď som v tejto kancelárii a nemením polohu, 
GPS sa zbytočne nezapína. Ak opustím kance-
láriu a aplikácia zistí, že som v inej WIFi sieti, 
zapne sa GPS a zmerá moju polohu presnejšie.

Praktické skúsenosti z nášho testovania prin-
iesli tieto výsledky: za jeden deň som preces-
toval po Slovensku 500 km a mal som zapnutú 
aplikáciu. Family by Sygic preniesla viac ako 3 
MB dát.

Naše testy naznačujú spotrebu približne 1,8 MB. 
Vychádzame z paketov potrebných na komu-
nikáciu medzi appkou a serverom.
Aplikácia slúži ako nástroj pre rodiča, ktorý vždy 

Spoločnosť Sygic predstavila  v janurári svoju 
novú aplikáciu Family by Sygic. Aplikácia 

pomáha chrániť to, čo je pre nás najdôležitejšie 
– našu rodinu. Novinka poskytuje informácie o 
členoch rodiny, máte prehľad o presnej polohe 
vašich blízkych. K dispozícii je verzia pre Android 
a iOS, ak si aplikáciu stiahnete do 
konca januára, získavate ročnú 
licenciu zadarmo.
Úspešný slovenský výrobca 
navigačného softvéru Sygic dnes 
na trh uvádza nový produkt – Fam-
ily by Sygic. Aplikáciu ocenia najmä 
rodiny, ktoré chcú mať prehľad o 
polohe svojich členov. Rodičia tak 
nemusia kontrolovať svoje deti tel-
efonátmi, aplikácia zdieľa polohu 
dieťaťa pomocou smartfónu. Mo-
mentálne sú k dispozícii verzie pre 
operačné systémy Google Android 
a iOS od Apple. Pre používanie 
aplikácie je tak potrebné, aby 
mal každý člen rodiny smartfón, 
mobilné dáta a zapnuté GPS.
“Chceli sme rozšíriť naše port-
fólio produktom, ktorý našim 
používateľom pomôže v ich 
každodennom živote. Ako rodičia chceme deti 
vychovávať k samostatnosti, no zároveň mať 
istotu, že sú v bezpečí. S aplikáciou Family by Sygic 
nemusíte deťom stále volať, aby ste zistili kde sú, 
alebo či nezabudli ísť na angličtinu,” povedal CEO 
spoločnosti Michal Štencl.

Funkcie
Aplikácia Family by Sygic zobrazí polohu členov 
rodiny na mape v reálnom čase. Rodič ako 
administrátor aplikácie si môže zvoliť bezpečné 
a nebezpečné zóny, čo sú zoznamy miest alebo 
adries, ktoré sú pre jeho rodinu bezpečné respek-
tíve kde sa môžu cítiť ohrození. Ak sa vaše dieťa 
v takýchto zónach ocitne, aplikácia vás upozorní 
notifikáciou.
Funkcia Geofence vám poskytne informáciu, ak 
sa člen vašej rodiny priblíži k určenej polohe. 
Ak chcete vedieť, kedy vaše deti opustia dané 
miesto, poteší vás funkcia Track, ktorá pošle 
notifikáciu, keď sa tak stane. Check-in vám zase 
dá vedieť, kedy dieťa bezpečne dorazí na miesto 

určenia. Ďalšia užitočná funkcia Augmented 
reality umožňuje vidieť členov rodiny v reálnom 
priestore. Funkcia najlepšie funguje vo voľnom 
priestore, na ulici či v parku.
Family by Sygic vám umožňuje byť s vašimi 
blízkymi v kontaktne aj cez správy. Posielať si ich 

môžete vrámci aplikácie zadarmo, 
bez ohľadu na operačný systém v 
smartfóne. V prípade núdze alebo 
ohrozenia je možné poslať SOS s 
presnou polohou dieťaťa.

Súkromie
Pri geolokačných službách je 
dôležité súkromie. S aplikáciou 
Family by Sygic viete o presnej 
polohe len vy a vaša rodina. 
Do aplikácie pozýva členov len  
rodič – administrátor aplikácie, 
ktorý má kontrolu aj nad tým, aké 
informácie sa zobrazujú vrámci 
aplikácie.

Spotreba dát a batérie
Ak sa rozhodnete začať používať 
túto aplikáciu, určite vám na um 

prídu dve základné otázky: čo na to môj dátový 
balíček a výdrž batérie? Odpoveď na prvú otázku 
je jednoduchá – Sygic nameral pri pravidelnej 
dvojminútovej aktualizácii prenesenie iba 1,8 MB 
dát mesačne, čo je priam neškodné a priateľné 
množstvo. Pri výdrži batérie je potrebné počítať so 
snížením výkonu. Pre čo najpresnejšiu polohu je 
potrebné mať zapnuté GPS, ktoré zvyšuje samotné 
nároky na batériu. Autori však prezentovali novú 
optimalizovanú funkciu v samotnej aplikácii, kde 
sa GPS zapína až pri zmene vysielača. Reálne tes-
tovanie však ukáže, ako používanie tejto aplikácie 
ovplyvní vybíjanie vášho smartfónu.

Zadarmo 
Aplikácia je momentálne k dispozícii zadarmo. 
Odporúčame vám aplikáciu stiahnuť a vyskúšať, 
získate ročnú licenciu na prvý rok zadarmo. 
V budúcnosti bude potrebné zaplatiť ročný 
poplatok vo výške 2,99 EUR. Suma sa vzťahuje 
na celú rodinu, bez obmedzenia počtu rodinných 
príslušníkov. Za aplikáciu zaplatí rodič – adminis-
trátor aplikácie.
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Pre nás je celý svet akoby neu-
trálna zóna a rodičia si môžu 

nastaviť bezpečnú zónu a rovnako 
nebezpečnú zónu.

Recenzia:
Family by Sygic



prenesie viac dát, pretože sa mu vykresľuje 
mapa pohybu dieťaťa. Ako dieťa aplikáciu 
nemám aktívne zapnutú, väčšinou odosielam 
len informácie o svojej polohe.

Pri testovaní nám aplikácia za jeden deň spot-
rebovala 7-13% z výdrže batérie, čo predsta-
vuje viac ako jednu hodinu. Nie je to veľa?

Pri takomto aktívnom pohybe je to možné. Ak 
človek neustále mení polohu, tak sa GPS musí 
neustále zapínať. Ak sanachádzate na jednom 
mieste, je to menej.
Je pravda, že mne osobne vydrží batéria na 
iPhone približne 1,5 dňa, zo začiatku keď sme 
testovali to bolo šesť až osem hodín. (smiech) 
Potom sme aplikáciu vylaďovali a určite v tom 
ešte budeme pokračovať. Chceli by sme, aby sa 
výdrž smartfónu pohybovala na úrovni dvoch 
dní.

Akým spôsobom optimalizujete aplikáciu pre 
zníženie zaťaženia batérie?

Jedna vec je možnosť nastaviť si spotrebu 
batérie: malá, stredná a veľká. V prípade malej 
spotreby sa GPS vôbec nezapína a aplikáciu 
určuje polohu len cez 3G a WiFi sieť. Potom 
ale ani presnosť nie je ideálna. Toto dokáže 
napríklad aj operátor, iba cez 3G sieť. Ďalej je 
stredná spotreba, kde sa zapína aj GPS a vysoká, 
kde je GPS zapnuté stále.

To môže byť jeden z dôvodov pre vyššiu spotre-
bu. Ako inak je možné ešte nastaviť aplikáciu, 
aby nemíňala toľko batérie?

Je možné zvoliť si aj časový interval - aktualizá-
cia môže prebehnúť po ôsmych, štyroch alebo 
dvoch minútach.
Momentálne sme pyšní na spotrebu batérie. 
Keď sme s začínali, boli tieto hodnoty výrazne 
vyššie. Súčasných  jeden a pol dňa, resp. od 7 do 
13% spotreby batérie na Androidoch sa nám zdá 
optimálny. Samozrejme, budeme na tom ďalej 
pracovať. Je to naša priorita.

Začiatky: 
Ako ste sa dostali od navigácie k rodine? Čo bol 
prvotný motív?

Robili sme si market research a pozorne 
sledujeme trh. Tým, ako vznikali smartfóny 
a prichádzali na trh, stáva sa zo smartfónu 
dôležitejší nástroj ako hodinky. Keď človek 
zabudne smartfón doma, vráti sa poň. Ak si 
zabudnem hodinky, nevrátim sa. Smartfón 
je komunikačný nástroj s okolitým svetom. A 
preto sa nám zdá, že to môže byť nástroj, vďaka 
ktorému rodina môže spolu komunikovať a 
zdieľať svoju polohu.
Asi pred rokom začali na Business News 
vychádzať správy o startupoch, ktoré získavali 
investície na takéto nové aplikácie. V Amerike sa 
začínajú stávať úspešné a odhaduje sa, že tento 
rok bude potenciálny trh pre takéto aplikácie 60 
miliónov používateľov na svete. Povedali sme si, 
že je to trh, kde by sme sa chceli objaviť. 
Okrem toho nám to zapadá aj do našej stra-
tégie, aby sme dokázali osloviť zákazníka, ktorý 
môže mať počas dňa oblečené rôzne „košele“. 

Ráno je človek, ktorý sa naviguje do práce. Cez 
obed zase chce vedieť, kde sa nachádza jeho 
dieťa. Chce komunikovať s rodinou, napríklad 
správou “nakúpte pečivo na večeru” a podobne. 
A večer bude potrebovať ďalšiu  aplikáciu.  
Všetko nám to spadá do nášho ekosystému. 
Myslíme si, že používateľ “v pohybe“ bude 
používať rôzne aplikácie. Bude nosiť rôzne 
košele v rámci jedného dňa.

Filozofia aplikácie teda je bezpečnosť rodiny, 
no mnohým to určite prípomína skôr sledo-
vanie, či špehovanie detí. Je to kontroverzná 
téma.

Ako sa hovorí  “Čistému je všetko čisté” 
(smiech). Myslím si, že to má byť skôr dialóg 
medzi rodičmi a deťmi. Tak ako autosedačky, 
prilby a všetky tieto veci idú stále dopredu kvôli 
bezpečnosti našich detí. Je to širšia téma, pod-
stata však je v tom, že v súčasnosti máme menej 
detí a o to viac sa o ne staráme a dbáme o ich 

bezpečnosť. Máme stále väčšie a bezpečnejšie 
autá, no napriek tomu stále používame 
autosedačku. Dieťa musí byť pripútané. A keď 
ide na lyžiach, chceme aby malo prilbu. Aby 
sa mu niečo nestalo. A vo veľkých mestách 
- možno menej u nás v Bratislave - sa začína 
stávať úplnou prioritou to, že chcete vedieť, že 
vaše dieťa je v poriadku. Veľké mestá sa stávajú 
nebezpečnejšie. Otázkou je, čo  je priorita. Či 
vedieť, že to dieťa je v poriadku, alebo nazvime 
to “nešpehovať ho”. Ja si myslím, že priorita je 
vedieť, že dieťa je v poriadku. A to „špehovanie“ 
resp. „nešpehovanie“ je už dialóg medzi deťmi 
a rodičmi. Ak rodič vidí, že dieťa je za školou a 
začne mu to hneď vyčítať: „aha, tu mám dôkaz!“ 
- dieťa spraví presný opak – prestane takú ap-
likáciu používať. Ak však rodič vezme informáciu 
tak, že vie, že dieťa je za školou, ale ide to riešiť 
a hľadá spôsob, ako sa s ním o tom porozprávať, 
tak dieťa bude mať dôveru v aplikáciu a nebude 

to vnímať tak, že ho rodič špehuje.
Nechceme, aby sa aplikácia stala nástrojom na 
špehovanie vlastných detí, aby boli vydierateľné. 
Chceme,  aby bol medzi členmi rodiny určitý di-
alóg, kedy sa spoločne rozhodnú pre využívanie 
takejto aplikácie. A preto aj budúcnosti chceme 
pripravovať a učiť rodičov, ako sa k takejto 
aplikácii správať a ako ju správne používať. 
Dieťa by nemalo byť diskreditované, dieťa je 
partner a nie majetok, ktorý musím sledovať. 
Preto sa aplikácia v budúcnosti bude ešte vyvíjať 
smerom, aby nikoho neobmedzovala. Aby skôr 
priniesla bezpečnosť v rodine, tým že budú 
môcť komunikovať v uzavretom kruhu.

Je to teda morálne?

Ak sa vrátim k téme či je to morálne alebo 
nemorálne, tak by som možno poukázal na iné 
spoločnosti ako je napríklad aj samotný Google, 
ktorý zbiera dáta o svojich používateľoch a 

predáva ich pre reklamné účely.

Spoločnosť už je monitorovaná, len sa o tom 
tak nehovorí, prípadne si to neuvedomujeme.

Či už je to Google, operátori alebo iné 
spoločnosti, všetky si ukladajú údaje o svo-
jich používateľoch. To znamená, že už dnes 
tajná služba alebo iné firmy sa môžu dostať 
ku všetkým údajom. Ak človek zavolá z búdky 
a povie, že v škole je bomba, tak ho do dvoch 
hodín nájdu. Nahrávajú sa všetky telefonáty 
a hovory, následne sa ukladajú a analyzujú 
cez rozpoznávanie hlasu. Čiže ak zavoláte z 
akéhokoľvek iného telefónu, tak vás vedia takto 
vyhľadať. Pretože ste už niekedy inokedy volali z 
čísla, ktoré patrí vašej osobe. 

By som zmenil hlas (smiech).

Áno, aj to sa dá, ale nie je to také jednoduché. 
Podstata je, že aj napríklad samotný Android 
zaznamenáva polohu, Google pri vyhľadávaní 
ukladá všetky dáta a hľadané výrazy. Presne vie, 
čo a kedy vyhľadávame, pretože sme častokrát 
registrovaní pod svojim emailom. Sledujú IP 
adresu a komunikačný protokol. Vedia teda 
všetko čo vyhľadávame, čo mailujeme, vedia 
našu presnú polohu, lebo používame Android. 
Skenujú komunikáciu, aby mohli presne zacieliť 
reklamu. Často sa menia obchodné podmienky 
za účelom ďalšieho sledovania a analýzy. Robia 
to za výmenu služieb, ktoré od nich používame 
zadarmo.

Ako postupuje Sygic?

My nechceme tieto právne podmienky meniť, 
robíme to presne opačne. Chceme transpar-
entne komunikovať, nechceme dáta ďalej 
posúvať, ani Googlu ani nikomu. Chceme, aby 
tie informácie patrili len konkrétnej rodine.

Budeme si vrámci rodiny viac dôverovať?

Je na zvážení každého člena rodiny, či to nazýva-
jú dôverou alebo nedôverou. Ak majú otvorený 
vzťah, dokážu o tom hovoriť. Mne osobne ne-
vadí, že moja manželka vie, kde sa nachádzam. 
A veľakrát ľudia pod pojmom dôvera myslia 
“dôveruj mi, lebo rád by som ti povedal niekedy 
malé klamstvo”. Nechcem sa ale moc dotýkať 
takejto témy. (smiech) Ja sa nechcem skrývať a 
nemám so zdieľaním svojej aktuálnej polohy ab-
solútne problém. Ak niekto má, nech sa zamyslí 
nad svojimi vzťahmi.

Ako funguje zdieľanie polohy v rámci rodiny?

Všetci si zdieľame polohu navzájom, ja mojej 
manželke a ona mne. Rovnako chceme fungovať 
aj s našimi deťmi, moje dieťa bude vidieť kde sa 
nachádzam kedykoľvek bude chcieť. A ja budem 
rád, keď mi povie, kde sa nachádza. Myslím, 
že ako deti budú rásť, tak sa to nebude riešiť, 
pôjde to už prirodzene. Pri deťoch, ktoré sú v 
tínedžerskom veku to bude asi problém. Pre 
nich táto aplikácia ani primárne nie je určená. 
To už nechávame na rodičov, na administrátora 
aplikácie. On môže nastaviť štýl, kde sa každý 
bude môcť v určitých prípadoch vypnúť, lebo 
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Z našich testovaní sme dospeli k spotrebe
 1,8 -2 MB dát mesačne.

Cez aplikáciu viem že je dieťa v poriadku a 
viem presne kde je.



chce mať svoje súkromie.

Ako by si sa vcítil do role dieťaťa vo veku, keby 
ti rodičia odporučili nainštalovať si a používať 
takúto aplikáciu?

Keby som mal do dvanásť rokov, tak si myslím, 
že by som to vnímal v poriadku, bol by som 
nafixovaný na svojich rodičov a bolo by to pre 
mňa úplne prirodzené. Vedel by som, kde sú 
rodičia, oni by vedeli kde som ja. Cítil by som sa 
bezpečne. Mohol by som byť stratený a chcel 
by som vedieť, kde je mama či otec, aby som 
mohol za nimi prísť, aby som nebol úplne sám. 
Do veku dvanásť rokov si viem predstaviť, že by 
som to ani neriešil, pretože by som to vnímal 
ako benefit pre mňa samého.
Od 12-13 rokov, keď prichádza stredná škola a 
prvé lásky, možnosti chodiť za školu a podobne, 
by som sa pravdepodobne takejto aplikácii 
bránil. A chcel by som mať akýsi mód, kde by 
som mal určité súkromie.
A to je presne, čo by sme chceli priniesť aj do 
aplikácie v budúcnosti. Vytvoriť mód, ktorý 
administrátor môže nastaviť práve preto, aby si 
mohol každý člen rodiny strážiť svoje súkromie. 
Ale akonáhle to súkromie prejde, nech sa opať 
ukazuje moja poloha aj druhým. Aby som sa 
toho nebál. To súkromie by mohlo byť dve hod-
iny za týždeň, zvyšok by bez problémov riešila 
aplikácia.
Určite to bude ešte o zbieraní zákazníckych 
skúseností s aplikáciou, ktoré nám pomôžu v 
ďalšom vývoji a smerovaní aplikácie.

Máte už aj konkrétny príklad využitia aplikácie 
z praxe?

Kolega má napríklad staršie dieťa – 15-ročný 
syn, ktorý ak má zapnutú túto aplikáciu, môže 
ostať dlhšie vonku. Rodič si je istejší a vie 
presne, kde sa syn nachádza. Využívaním tejto 
aplikácie v tomto prípade dieťa dostáva viac 
slobody od rodiča. A presne toto chceme, aby 
aplikácia priniesla - dialóg medzi dieťaťom a 
rodičom.

Akú budúcnosť možme očakávať v prepojení 
sociálne médiá a rodina?

Určite je toto dobrá téma na diskusiu a som 
presvedčený, že ľudia sa boja a budú viac báť 
o svoje deti a o svoju rodinu. A budú sa viac 
možno uzatvárať do rodiny. Teraz je social boom 
a všetko zdieľame so všetkými. Osobne si mys-
lím, že v budúcnosti bude rodina hrať ústrednú 
rolu, aby bola funkčná a svojim spôsobom 
spojená. Svet sa globalizuje a ľudia sú v nejakom 
spojení. Moje dieťa možno pôjde študovať 
do Barcelony a ja by som bol rád, keby so 
mnou zdieľalo svoje zážitky. Napríklad  zdieľať 
fotografie a vytvárať rodinný album.  Nechcel 
by som to všetko mať na Facebooku, kde všetci 
o všetkom vedia. Niektoré veci sú lepšie, keď 
zostanú súkromné a keď na tento spôsob komu-
nikácie existuje vhodný, súkromnejší kanál. 

V niektorých krajinách by však mohol nastať 
problém, pri slabšom pokrytí signálom. Nap-
ríklad moja sestra je v Afrike a tam je internet 
dosť problém. Od nej sa fotky asi tak skoro 

nedočkám.

(smiech) Poviem konktrétny prípad - častejšie 
som cestoval lietadlom a vždy keď som niekam 
išiel, tak mi manželka povedala, aby som jej 
zavolal, keď tam prídem. Mám menší stres z 
lietania. Občas sa stalo,  že lietadlo dve hodiny 
meškalo. Musel som zobrať telefón a jej napísať 
alebo zavolať. Niekedy sa mi stalo, že pri tom 
zhone som na to zabudol, alebo mi do toho 
prišlo desať vecí naraz, či som sa s niekým  stre-
tol, alebo som niečo začal vybavovať a podobne. 
Manželka mi uprostred toho  zavolala a ja som 
bol nervózny, lebo som bol na meetingu. S 
aplikáciou sa mi to už nestáva - mám nastavenú 
zónu, do ktorej keď prídem, automaticky sa 
zašle notifikácia na manželkin mobil a ona vie, 
že som prišiel v poriadku.

V zahraničí však mám problém s roamingovými 
dátami.

Myslím si, že dá sa to spraviť tak, aby to nebol 
problém. Vieme to napríklad vyriešiť tak, že sa 
budú posielať SMS.

Do budúcna teda plánujete zdieľanie polohy aj 
cez sms správy?

Áno, uvažujeme do budúcna aj o offline móde. 
To znamená, že ak prídem do roamingu - 
pristanem lietadlom na letisku a manuálne sa 
chcem check-núť, tak mi mobil oznámi, že som 
v roamingu a dá na výber možnosti offline mód 
a pošle sa SMS. Rodina dostane informáciu, že 
som v poriadku pricestoval do destinácie.

Aký ďalší vývoj teda čaká aplikáciu, aká je 
naplánovaná roadmapa?

Toto je záležitost na tri roky. Jedna z vecí je 
tento spomínaný offline mód -  čiže pracujeme 
so scenárom, že ľudia sú občas v situácii, keď  
nemajú dáta. Buď nemám zaplatený dátový 
paušál, alebo som v roamingovej zóne. Buď 
spravím zdieľanie svojej polohy manuálne, alebo 

si nastavím aplikáciu, aby poslala SMS správu, 
keď prídem na miesto.
Druhá možnosť je pridať do aplikácie 
komunikačný kanál, niečo na štýl foto-

streamu. Nielen chatovať si, kde sa práve 
nachádzam, ale aj pridať nejakú fotku. Nap-
ríklad niečo odfotím na služobnej ceste a dám 
to zdieľať svojej rodine. Aktuálne to robím tak, 
že fotky vždy posielam cez e-mail. A pri tom 
množstve mailov, ktoré denne dostávame  sa 
to stratí.  Náš plán je zdieľať fotky v cloude, kde 
budeme každá rodina vidieť celú svoju históriu, 
vrámci jednej rodiny. Chceme vytvoriť akýsi 
geolokačný fotoalbum aj s konkrétnym časom.
Medzi naše ďalšie plány určite patrí spolupráca 
s operátormi. To znamená, že aj bez toho, aby 
mal hociktorý člen rodiny smartfón, bude vedieť 
dieťa zdieľať svoju polohu rodičom.

Vždy pôjde len o aplikáciu alebo plánujete 
vytvoriť aj webové rozhranie?

Zatiaľ to vnímame tak, že by to mala byť 
aplikácia. Sme firma, ktorá robí aplikácie. 
Smartfón máte vždy so sebou, preto je  vždy  
jednoduchšie a rýchlejšie otvoriť aplikáciu v 
smartfóne, ako ísť na web.

Podobná služba zdieľania fungovala už aj v ap-
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Uvažujeme do budúcna aj o offline móde, 
informácia o polohe sa pošle v SMS.



Okrem recenzií na zaujímavé Android 
smartfóny a tablety pre vás pripravujeme aj 

recenzie na príslušenstvo pre tieto zariadenia. 
Výnimkou nie je ani táto recenzia, kde sme pod 
drobnohľad zobrali šikovný prenosný bluetooth 
reproduktor A.M.P. SP1. Ide o novinku na našom 
trhu, ktorá by chcela zaujať najmä kvalitným 
spracovaním a dizajnom, ktorý vás upúta už na 
prvý pohľad.

Obsah balenia
Bluetooth reproduktor od firmy AMP prichádza 
v štýlovom plastovom obale s priesvitnou 
časťou. Reproduktor vás tak dokáže zaujať v 
prvom momente, ako ho uvidíte, či to je v regáli 
obchodu alebo po vybalení zásielky. 
Dostupný je v prevedení 
bielej, čiernej 
alebo 
zelenej, na 
Sloven-
sku však 
zoženiete 
len prvé dve 
spomínané 
farebné pre-
vedenia.

Okrem 
samotného 
reproduktoru 
so vstavanou 
batériou sa v 
balení nachádza-
jú aj dva káble 
– napájací (USB 
– microUSB) a 
zvukový (3,5 mm 
jack samec na oboch 
koncoch). Okrem toho, 
že tieto káble prichádzajú v 
plochom prevedení, čo zabráni 
ich nadmernému zamotávaniu, sú 
dosť krátke – zhruba 20 cm. Nakoľko však ide 
o bluetooth reproduktor a dokonca s vlastnou 
batériou, berieme tieto káble len ako “plán 
B”. Balenie obsahuje aj dokumentáciu, CD, či 
iný pamäťový nosič chýba – driver zariadenie 
nepotrebuje.
 

Konštrukcia
Reproduktor A.M.P. SP1 je vyrobený z pogu-
movaného plastu a vďaka kvalitným vstavaným 
reproduktorom sa jeho hmotnosť vyšvihla 
na 380 gramov. Rozmery tohto reproduktora 
predstavujú 158 x 41 x 62 mm, čo z neho robí 
perfektného adepta na prenášanie.

Predná aj zadná strana reproduktora je diza-
jnovo veľmi zaujímavá a rozhodne zaujme aj 
náhodného okoloidúceho. Špecifický dizajn 
tohto zariadenia je totižto vyrobený pomocou 

likácii Aura, ktorá bola súčasť navigácie. Prečo 
sa to neujalo?

Problém Aury bol práve ten, že sme sa zamerali 
na priateľov. Práve na takéto zdieľanie medzi 
známymi a priateľmi existujú iné aplikácie, ako 
Cyrcle a podobne. Facebook má k tomu tiež 
veľmi blízko, ale zatiaľ sa mu to nedarí. Nie som 
si istý, či chcete zdieľať polohu s 200 priateľmi 
na Facebooku, ktorých vlastne ani nepoznáte, 
len sa vám možno náhodou do friendlistu 
dostali. Skôr sa mi zdá, že to môže fungovať v 
špecifických, uzavretých komunitách. 

Life 360 a Latitude od Google. Ako vnímate 
konkurenciu?

Pozorne sledujeme trh a vždy sa porovnávame 
s tými najlepšími.  Life 360 sú najrozšírenejší, 
sú veľmi silní v Amerike a tvrdia, že majú vyše 
28 miliónov používateľov. Pozerali sme sa aj na 
túto aplikáciu a zdalo sa nám, že ju vieme urobiť 
lepšie, krajšie a intuitívnejšie. A, samozrejme, 
vieme pridať funkcie ako Augmented Reality, 
aby aplikácia mohla mať úspech aj v krajinách, 
kde Life 360 nie je taká úspešná - hovorím o 
Európe, Ázii a prípadne ďalších krajinách, kde je 
Sygic úspešný.

A čo Latitude?

Latitude nevnímam ako rodinný nástroj. Je to 
len zdieľanie polohy. Navyše pri Latitude nikdy 
neviem, čo Google robí s dátami, ktoré o mne 
má. 
V Sygicu sa snažíme 
raziť teóriu, že 
moja rodina je 
privátna. A aj preto plánujeme v budúcnosti 
spoplatniť aplikáciu, aby to bolo transparentné. 
Ľudia platia za službu a tie dáta patria len im. A 
nechceme s tými dátami robiť nič, nebudeme 
ich využívať.

Z toho vyplýva, že je pre vás najväčšia a jediná 
konkurencia práve Life 360. 28 Mio stiahnutí je 
dosť, ako chcete dobehnúť tento náskok?

Naša navigácia Sygic má 22 miliónov stiahnutí a 
to je pre nás jeden komunikačný kanál, dostať sa 
k používateľom, ktorí už dnes Sygic používajú. A 
rovnako tak aj vytvárať propozíciu pre mobil-
ných operátorov. Tým že Sygic už komunikuje s 
mobilnými operátormi v jednotlivých krajinách, 
vieme vytvoriť propozíciu pre mobilného 
operátora, ktorý môže prísť s novým rodinným 
paušálom alebo službou. Prinesie internet aj 
smartfón pre rodiny.  Zdá sa nám to ako veľmi 
dobrý kanál, ktorý by sme tento rok chceli 
využiť. Zároveň je to pre nás aj nová príležitosť 
ako osloviť operátorov s novou propozíciou, 
pre všetkých tých, ktorí zatiaľ nevyužívajú našu 
navigáciu. Môžme sa k nim dostať cez Family by 
Sygic a v budúcnosti dúfať, že začnú využívať aj 
našu navigáciu.

Budete si tak otvárať trh s novým produktom k 
novým zákazníkom?

Určite áno. Náš produkt – Sygic GPS navigácia, 
samozrejme, stále vylepšujeme. Chceme však 

robiť aj iné aplikácie, ktoré majú perspektívu 
osloviť lokalizačný trh. Tam sa ukážeme so záka-
zníckou bázou našej navigačnej appky, a Sygic sa 
tak postupne môže  stať dominantným hráčom 
aj v tom ďalšom období.

Momentálne navigácia môže pomôcť aplikácii 
Family by Sygic, v budúcnosti veríte, že to môže 
byť naopak?

Ak Sygic navigácia pomôže tejto aplikácii sa 
rozbehnúť, dostaneme našu aplikáciu Family 
by Sygic do AppStoru/Play Store a tým pádom 
začne byť viditeľná aj pre iných používateľov, 
ktorí o Sygicu nikdy nepočuli. Ak si ju stiahnu 
teraz zadarmo, alebo za malý poplatok a začnú 
ju používať, tak cez Family by Sygic budeme 
robiť propozície zase na Sygic navigácie. 
Budeme ich cross-sellovať medzi sebou.
To je dobrý tip aj pre ostatných developerov – 
cross-selling vlastných aplikácií.
Cross-sell je podľa mňa absolútna nutnosť. Na 
trhu je  veľmi veľa konkurečných aplikácií a 
neviem, či sa z neho dá dostať tak veľa. Vývojár 
alebo firma potrebuje robiť viac titulov a cross-
sellovať ich medzi sebou. A navzájom môžu 
veľmi dobre spolupracovať. 
Veľmi podobne to robí Electronic Arts. Robí hry, 
má jednu, ktorú používa, napríklad jeden milión 
ľudí, a cez túto hru propaguje novú hru, ktorú 
práve vydali. Staršia hra už v rebríčku padá, lebo 
už nie je taká populárna. No dokáže pomôcť 
novej hre dostať sa medzi trending apps. A takto 
to robia s každou novinkou.

Aplikácia bude za-
darmo, potom bude 
spoplatnená?

Áno, aplikácia je zatiaľ zadarmo, v budúcnosti 
bude v Play Store spoplatnená ročne. Poplatok 
bude na jednu rodinu a neobmedzený počet 
členov.

Ako vznikol názov aplikácie?

Pôvodný názov aplikácie mal byť “Family 
Where”, ale zistili sme, že to už je táto značka 
registrovaná. Potom sme sa na to poz-
reli komplexne a povedali sme si, že chceme 
komunikovať brand Sygic. Chceme byť firma, 
ktorá bude v rukách každého človeka na svete. 
Preto našu značku chceme posúvať dopredu. 
Family by Sygic nám vyhovuje práve pre pridá-
vanie nových produktov v budúcnosti. GPS Navi-
gation by Sygic, Family by Sygic, ďalší produkt 
by Sygic a podobne. Na čo bude produkt určený, 
bude vždy na prvom mieste v názve.

A posledná otázka - aké najbližšie produkty “by 
Sygic” predstavíte v budúcnosti?

Do nášho portfólia určite zapadajú veci ako 
Truck navigácia, to znamená navigačná aplikácia 
pre profesionálnych vodičov. Prípadne aplikácia, 
ktorá sa týka workforce manažmentu.

Ďakujeme za rozhovor a želáme všetko dobré.

MICHAL CHABADA
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niekoľkých stoviek malých otvorov, ktoré vďaka 
červenému farebnému podkladu pod nimi 
pôsobia z diaľky ako farebné bodky nelogicky 
nahádzané na kúsku plastu s nepravidelným 
tvarom. Čo máme na mysli, pochopíte hneď, ako 
reproduktor uvidíte.

Na boku reproduktora nájdeme tlačidlo vypína-
nia a konektory pre pripojenie microUSB a 3,5 

mm 
jack kábla. 

Kvalita posuvného 
tlačidla aj konektorov pre 

pripojenie káblov je na vysokej 
úrovni, nič nevŕzga a všetko drží pevne na 

svojom mieste. Vrchná strana obsahuje takisto 
niekoľko tlačidiel, konkrétne tri. Dva krajné 
tlačidlá obsluhujú úroveň hlasitosti prehrá-
vaného zvuku a stredné tlačidlo je multifunkčné. 
Ovládate ním párovanie s BT zariadeniami, 
pauzu/spustenie skladby priamo v zariadení 
a prijímanie hovoru. Na telefonovanie slúži aj 
malý mikrofón vo forme dierky, vedľa trojice 
spomínaných tlačidiel.

Celkovo je tento reproduktor spracovaný 
bravúrne, voči jeho konštrukcii nemáme 
absolútne žiadne výhrady. Prehrávaný zvuk 
vychádza z prednej aj zadnej strany tohto re-
produktoru, no nezistili sme, aký výkon tento re-
produktor ponúka. Výrobca to neuvádza ani na 
oficiálnej stránke, ani na pribalených letákoch. 
Rovnako neuvádza ani počet reproduktorov pod 
krytom, podľa vychádzajúceho zvuku však ide 
o dva kombinované reproduktory pre všetky 
audio frekvencie.

Kompatibilita
SP1 prináša kompatibilitu so všetkými zariad-
eniami, ktoré ponúkajú pripojenie Bluetooth 
vo verzii 2.1 a vyššie. Samozrejme je nutný aj 
profil A2DP a jeden z dvojice profilov HFP a 
HSP, ktorý slúži na funkciu hands-free. Báť sa 
však nemusíte, väčšina moderných Android 
smartfónov a tabletov je s týmto reprodukto-
rom plne kompatibilná.

Ak sa vám k zariadeniu nedá pripojiť, prí-
padne nedisponuje vaše zariadenie pripo-
jením Bluetooth v požadovanej verzii, môžete 
ho spojiť s reproduktorom pomocou 3,5 mm 
audio kábla. Ak sa vám zdá ten v balení krátky, 
môžete ho pokojne nahradiť hocijakým iným s 
požadovanými koncovkami (2x “samec” – 3,5 

mm jack). Ide o záležitosť niekoľkých 
eur.

Kompatibilita 
cez technoló-
giu Bluetooth 
má svoje 
obmedzenie. 
Vo vzdialenos-
ti. Bluetooth 
dokáže totižto 
efektívne 
pracovať v tom-
to prípade len 
na vzdialenosť 
do 10 metrov, 
pričom nesmie 
medzi 
reprodukto-

rom a zaria-
dením byť súvislá 

prekážka. Steny, skrinky a 
ďalšie prekážky túto vzdialenosť 

skracujú. Reproduktor sme však skúšali 
s viacerými zariadeniami a fungoval bezprob-
lémovo na vzdialenosť 6-8 metrov, pričom 
medzi nami bolo niekoľko prekážok (nábytok, 
drevené dvere, sadrokartónová stena, …).

Kvalita prehrávaného zvuku
Veľmi dobre je na tom reproduktor aj 
čo sa týka kvality prehrávaného zvuku. Tú 
zabezpečuje revolučný systém dBs1™, ktorý 
prehráva kvalitne zvuk vo všetkých frekven-
ciách. Užijete si tak bohaté vokály, výšky aj basy 

a pritom nebude ani jedna zo 
zvukových položiek utláčaná 
do úzadia. 

Rovnako kvalitne hrá re-
produktor takmer pri všetkých 

hlasitostiach. Pri vyššej hlasitosti vám síce budú 
unikať malé detaily, no hudbu si užijete. Pokojne 
týmto reproduktorom dokážete ozvučiť aj 
miestnosť s rozmermi do 5×5 metrov a rovnako 
dobre sa zvuk šíri aj v externom prostredí. Jeho 
hlasitosť môžete regulovať pomocou ovládania 
na smartfóne, prípadne pomocou hardvérových 
tlačidiel priamo na reproduktore.

Skúsenosti z používania
Počas niekoľkých dní, čo sme tento reproduk-
tor testovali, sme na ňom nenašli takmer ani 

jednu nevýhodu alebo nedostatok. Potešila nás 
aj vstavaná Li-Ion batéria s výdržou 10 hodín, 
pri vyšších hlasitostiach sme však namerali len 
hodnotu okolo 8 hodín. Aj napriek tomu sme s 
ňou veľmi spokojní, len máloktorý reproduktor 
zvládne také dlhé prehrávanie na batériu v takej 
vysokej kvalite.

Rovnako kvalitné je spracovanie reproduktora aj 
jeho príslušenstva. To sa však odrazilo aj na kon-
covej cene, za ktorú si toto zariadenie môžete 
zakúpiť. V internetovom obchode Agem.sk sa 
jeho cena pohybuje na úrovni 79 EUR pri čiernej 
verzii a 87 EUR pre verziu v bielej farbe.

Záver
Reproduktor SP1 od spoločnosti Antec Mobile 
Products nás zaujal hneď na prvý pohľad a 
nesklamal nás ani po rozbalení a dlhodobejšom 
testovaní. Ide o naozaj prémiové príslušenstvo 
pre takmer všetky moderné mobilné zariad-
enia, čomu dopomáha aj bezdrôtové pripojenie 
a Li-Ion batéria s dlhou výdržou. Nejde však 
o reproduktor pre mladých tínedžerov, ktorí 
očakávajú ohlučujúce basy. Skôr si ho užijú ľudia 
s citom pre dobrý zvuk, ktorý ho z tohto re-
produktoru naozaj aj dostanú. Jedinú nevýhodu 
vidíme v o čosi vyššej cene, ktorá však max-
imálne zodpovedá kvalite tohto zariadenia. 
Od nás získava hodnotenie 10 z 10 a titul Tip 
redakcie!

ONDREJ LIČKO
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Google svoj v poradí už štvrtý Nexus smartfón predstavil 29. októbra v 
minulom roku. Do predaja sa na Google Play Store dostal o niekoľko 

týždňov a v podstate okamžite sa vypredal. Táto situácia sa niekoľkokrát 
opakovala a problémy s dostupnosťou Nexusu 4 pretrvávajú v podstate 
dodnes. Momentálne ho môžete zohnať len u niektorých zahraničných 
predajcov a mobilných operátorov. Nám sa však k najnovšiemu Google 
smartfónu podarilo získať prístup a prinášame vám jeho podrobnú recenziu.

Konštrukcia: Nenápadná dokonalosť 

Nexus 4 nie je výnimočný len svojimi vnútornými parametrami a cenou. 
Dizajnéri nového Google smartfónu si dali skutočne záležať a Nexus 4 je 
tak povediac stelesnením krásy a komfortu. Svojimi rozmermi 133.9 x 68.7 
x 9.1 mm patrí medzi najkompaktnejšie smartfóny s veľkosťou displeja 4,7 
palca a hoci nejde o najtenší smartfón na trhu, nemáme mu 
po tejto stránke čo vytknúť. Nexus 4 perfektne sadne 
do ruky, čomu vďačí aj zaobleným bokom s 

povrchovou úpravou soft touch.
Predná strana zariadenia je chránená 
odolným sklom Gorilla Glass 2, 

ktoré sa po bokoch mierne zaobľuje, 
čo taktiež prispieva k pohodlnejšiemu 

držaniu a ovládaniu telefónu. Podobne ako 

pri Galaxy Nexuse, ani tu nenájdete kapacitné ovládacie prvky. Tie totižto 
nahradili softvérové tlačidlá operačného systému Android, ktoré sú dobre 
známe už od verzie 4.0 Ice Cream Sandwich. V strede pod 4,7 palcovým dis-
plejom sa nachádza ešte skrytá multifarebná notifikačná dióda, ktorej farbu 
môžete pre rôzne situácie nastaviť napríklad pomocou aplikácie lightflow. Vo 
vrchnej časti výrobca tradične umiestnil kameru pre videohovory a senzory 
priblíženia či intenzity okolitého osvetlenia. Boky lemuje lesklý pásik, ktorý 
dodáva telefónu určitú dávku elegancie.
Rozloženie ovladacích prvkov je štandardné a umožňuje pohodlné ovládanie 
aj jednou rukou. Tlačidlo zapnutia je umiestnené napravo zatiaľ čo ovládanie 
hlasitosti sa nachádza na opačnej strane, kde nájdete aj slot pre micro SIM. 
MicroUSB konektor s mikrofónom sa nachádza naspodku a klasický 3,5 mm 
audio jack s druhým mikrofónom navrchu.
Po dizajnovej stránke je Nexus 4 výnimočný najmä svojou zadnou stranou. 
Tá je rovnako ako predná časť celá pokrytá odolným sklom, pod ktorým sa 
nachádzajú malé trblietavé štvorčeky. Tie menia svoju reflektívnosť podľa 
toho ako telefón natočíte proti svetlu. Pri určitých svetelných podmienkach 
sa tak môže zdať, že zadná strana je celá čierna. Pod ochranným sklom je 
umiestnený aj 8Mpix fotoaparát pod ktorým sa nachádza LED blesk. Otvor 
reproduktoru chránený mriežkou sa nachádza v pravom dolnom rohu. Celej 
zadnej strane dominuje veľký strieborný nápis NEXUS.
Ako ste už možno správne vytušili, Nexus 4 nemá odnímateľný zadný kryt a 
podobne ako v iných Nexus zariadeniach, aj tu chýba slot pre pamäťové karty 
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microSD. Konštrukcia telefónu je však vďaka tomu pevná a neozývajú sa z nej 
žiadne nepríjemné zvuky. Otázna je však odolnosť zadnej strany smartfónu, 
ktorá bude kvôli použitému sklu náchylnejšia na poškriabanie či rozbi-
tie, čomu prispieva aj jej  úplne hladký povrch. Odporúčame preto použiť 
ochrannú fóliu alebo kryt.

Displej: Na high-end ako sa patrí

Google smartfón je vybavený 4,7 palcovým IPS displejom s rozlíšením 
768x1280 pixelov. Oproti iným displejom je tak o niečo širší, čo sme si všimli 
už pri jeho prvom zapnutí. Keďže ide o IPS displej, ponúka výborné pozo-
rovacie uhly, kontrast a farebné podanie. V porovnaní s HTC One X však v 
kvalite zobrazenia mierne zaostáva, no napriek tomu je na vysokej úrovni. Pri 
testovaní počtu dotykov, ktoré dokáže kapacitná vrstva displeja zaznamenať 
sme ich pomocou aplikácie namerali desať. Čo sme si však pri používaní všimli 
je menšia citlivosť kapacitnej vrstvy, ktorá nedokáže rozpoznať úplne jemné 
dotyky. V porovnaní s Nexusom 7 bol rozdiel citeľný, no napriek tomu sme s 
touto vlastnosťou displeja počas nášho používania problém nemali.

Výkon a pamäť: 16GB môže byť pre niekoho málo

Nexus 4 ponúka parametre, ktoré sa pre rok 2013 v kategórii high-end zaria-
dení stanú už štandardom. Dokazujú to aj najnovšie predstavené zariadenia 
z výstavy CES, kde výrobcovia predstavili niekoľko modelov poháňaných 
rovnakým procesorom ako má Nexus 4. Srdce telefónu tak tvorí štvorjadrový 
čip spoločnosti Qualcomm, známy pod názvom Snapdragon S4 Pro, ktorého 
priamou súčasťou je aj výkonný grafický čip Adreno 320.
Vysoký výkon pri pri práci so systémom a aplikáciami zabezpečuje aj operačná 
pamäť RAM s kapacitou 2GB. Nexus 4 sme podrobili sérii testov, ktorých 
výsledky však mierne zaostávajú za konkurenciou akou je napríklad Padfone 2 
s rovnakým procesorom a veľkosťou RAM, ale aj starší HTC One X či Samsung 
Galaxy S III. Výkonnostná hranica Snapdragon S4 Pro je určite vyššie ako tá, 
na ktorú sa dostal v Nexuse 4.

Nedajte sa však odradiť výsledkami benchmarkov. Hoci Nexus 4 neskóroval 
tak vysoko ako iné modely smartfónov, určite patrí k tým najrýchlejším. 

Odladenosť operačného systému spraví svoje a v 
prípade Nexusov to platí dvojnásobne. Z vlastných 

skúseností môžeme potvrdiť, že v rýchlosti 
reakcií a spúšťaní aplikácií patrí Nexus 4 na 
špičku.

Čím by vás mohol Nexus 4 odradiť je veľkosť 
vnútornej pamäte, ktorá má kapacitu 16GB 
a nie je ju možné ďalej rozširovať pomocou 
pamäťových kariet microSD. Po zapnutí zos-

táva pre ukladanie dát kapacita 12,92GB, 
ktorú využijete aj  pri inštalovaní aplikácií 
či hier. Nevýhodou je absencia podpory 
USB Host, čo znamená, že k Nexusu 4 
nepripojíte žiadne externé príslušenstvo 

ako myš, klávesnicu alebo USB flash disk 
- vzhľadom na to, že iné zariadenia túto 

Šetrič obrazovky DayDream

Zaujímavou novinkou je šetrič obrazovky, ktorý 
Google nazval DayDream. Ten sa môže spustiť vždy po 
uplynutí času pre prechod displeja do režimu spánku, 
keď je smartfón v dockovacej stanici, na nabíjačke 
alebo pri oboch možnostiach. Zobraziť sa môžu 
digitálne alebo analógové hodiny, aktuality z Google 
Currents, fotografická tabuľa či fotorámček lokálne 
alebo na Picasse uložených fotografií. Fotky na tabuli 
môžete jednoducho premiestňovať a tie čo sa vám 
zapáčia môžete po ťuknutí aj priblížiť. K dispozícii je aj 
možnosť zobrazenia pomaly sa meniacich farieb, ktoré 
môžu fungovať ako nočné osvetlenie.

Android 4.2 vylepšuje aj niektoré aplikácie. Sú to 
najmä natívne aplikácie pre hodiny, galériu, klávesnicu 
a fotoaparát, ktoré ponúkajú nový vzhľad a funkcie. 
Poďme sa na ne pozrieť z bližšia.

Hodiny:

Aplikácia hodín z Androidu 4.2, ponúka svojim 
používateľom niekoľko noviniek. Okrem nového 
používateľského prostredia sú to funkcie pre meranie 
času (stopky), nastavenie budíka a časovač – všetky 
ich nájdete umiestnené v jednej spoločnej aplikácii. 
Poďme si popísať jednotlivé funkcie. Časovač robí 
presne to, čo by ste od neho mohli očakávať. Môžete 
si teda nastaviť určitý čas, ktorý sa bude odpočítavať 
po sekundách až do nuly, kedy sa spustí alarm. 
Nastaviť pritom môžete niekoľko  časovačov, ktorým je 
možné priradiť aj menovky.
Hodiny okrem toho, že podporujú zobrazenie času v 
rôznych mestách z celého sveta, ponúkajú aj funkciu 
budíka, ktorého nastavenie je vďaka intuitívnemu 
používateľskému prostrediu veľmi jednoduché. 
Posledná funkcia pre stopovanie času umožňuje 
používateľovi spustenie časomiery a zaznamenanie 
niekoľkých medzičasov – namerané časy môžete 
jednoducho zdieľať pomocou e-mailu alebo iného 
dostupného prostriedku.

Galéria:

Galéria sa dočkala niekoľkých zmien v používateľskom 
prostredí.  Umožňuje synchronizáciu s webovými albu-
mami uloženými na Picasse a Google+ a priamo v nej 
môžete fotografie usporiadať podľa albumov, miesta 
kde boli vytvorené, označených ľudí, času alebo iných 
značiek.
Obrázky v galérii môžete ďalej upravovať  pomocou 
rôznych efektov alebo nastavenia kontrastu, jasu, sý-
tosti a k dispozícii je aj krivka úrovní alebo nastavenie 
ostrosti. Snímky je možné otáčať, orezať, zrkadliť ale-
bo vyrovnať. Pri panorámach využijete aj vytváranie 
tzv. planét a pridať môžete tiež niektorý zo siedmich 
rámikov. Ak chcete vidieť ako vyzerala fotografia v 
originále, tak stačí podržať prst na obrázku.

Klávesnica:

Klávesnica Androidu 4.2 umožňuje písanie pomo-
cou posúvania prsta po displeji, tzv. swypovaním. 
Posunom prsta z jedného písmenka na druhé v poradí 
písaného slova, sa po zodvihnutí prstu napíše dané 
slovo a pridá sa automaticky medzera. Podporovaná je 
tiež predikcia ďalších slov vo vete, vďaka čomu môžete 
celé vetné spojenia pridávať ešte jednoduchšie. 
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Plusy

+ Rýchlosť + Displej
+ Vždy najnovší Android
+ Prémiový dizajn a konštrukčné

spracovanie
+ 3G s podporou HSPA Dual Carrier 

rýchlosti až do 42Mbps

Mínusy

- Vnútornú pamäť nie je možné
rozšíriť pomocou microSD kariet

- Zadná strana je náchylnejšia na
poškodenie



Multimédiá: 

Nexus 4 si bezproblémovo poradí takmer s každým videom, ktoré sa v ňom 
pokúsite prehrať. Samozrejmosťou je tak podpora pre videá v HD, ale aj Full 
HD rozlíšení. Testovali sme v aplikácii MX Player so zapnutým HW+ dekódo-
vaním. Nevýhodou je to, že najnovší Google smartfón nedisponuje micro 
USB portom s podporou pre MHL, ako sme boli pri niektorých telefónoch 
doteraz zvyknutí. Nexus 4 však podporuje nový štandard micro USB konektora 
nazývaný SlimPort, ktorý sľubuje lepšie vlastnosti ako MHL. Hlavnou výhodou 
je najmä možnosť zrkadliť obraz bez nutnosti externého napájania. Problém 
však budete mať s dostupnosťou príslušenstva.
Nový Android 4.2 sa chváli tiež tým, že podporuje bezdrôtové streamovanie 
videa pomocou nového štandardu nazývaného Miracast, ktorý bol WiFi 
alianciou uvoľnený koncom septembra roku 2012. Miracast využíva pripo-
jenie WiFi Direct pre prenos videa a zvuku z jedného zariadenia do druhého, 
bez potreby existencie akéhokoľvek káblového pripojenia alebo pripojenia 
do lokálnej WiFi siete. Nevýhodou je, že medzi výrobcami zatiaľ nie je veľmi 
rozšírený a tak streamovanie obrazu z Nexusu 4 do iného zariadenia zostáva 
zatiaľ nevyužité.
Čo sa týka zvuku, nepatrí práve ku špičke, no ani nezahanbí. Reproduktor 
umiestnený na zadnej strane telefónu je dostatočne hlasný a ani pri vyšších 
hlasitostiach neskresľuje. Uvítali by sme pri ňom však trochu viac basových 
zložiek.
Pri počúvaní hudby využijete predinštalovanú aplikáciu Google Music, 
ktorá ponúka len základné funkcie. Ak sa obhliadate po prehrávači, ktorý 
by skutočne spĺňal vaše potreby a je vybavený množstvom funkcií, tak vám 
môžeme odporučiť napríklad platený PowerAmp alebo zadarmo dostupný 
MusicXmatch.

Fotoaparát: Nie je to špička

Fotoaparát Nexusu 4 má rozlíšenie 8Mpix a pre fotenie v slabom osvetlení 
alebo tme je vybavený aj LED bleskom. Okrem iného s ním môžete aj natáčať 
Full HD videá, panorámy, PhotoSphere alebo časozberné videá. Kvalita fo-
tografií je pri dobrom osvetlení dobrá, no mierne zaostáva za konkurenciou, 
akou je napríklad Galaxy S III alebo HTC One X+. Na fotografiách vytváraných 
v nie veľmi dobrých svetelných podmienkach je už badateľný šum, čo však 
nie je nič nezvyčajné aj pri iných modeloch smartfónov. Kvalitu fotografií však 
môžete posúdiť aj sami.
Nastavenia fotoaparátu ponúkajú základne možnosti pre zmenu jasu, 
kontrastu, vyváženie bielej, rozlíšenia, blesku alebo zapnutie/vypnutie HDR 

funkciu väčšinou podporujú, je škoda, že u Nexusu 4 tomu tak nie je.

Operačný systém: Vždy najnovší

Asi netreba nikomu pripomínať v čom je rad smartfónov Nexus výnimočný. 
Je to najmä vďaka rýchlej podpore zo strany Google, ktorý Nexus zariadenia 
aktualizuje vždy medzi prvými a to už niekoľko dní po sprístupnení najnovšej 
verzie. To, načo musíte u iných výrobcov čakať dlhé mesiace je v prípade 
Nexusov len zlomkom tohto času. Výnimkou nie je ani Nexus 4, ktorý funguje 
s najnovšou verziou OS Android vo verzii 4.2.1 Jelly Bean - samozrejme vo 
svojej najčitejšej podobe. Táto oproti predchádzajúcej verzii 4.1 Jelly Bean 
prináša niekoľko vylepšení.

Vylepšeniami prešla uzamykacia obrazovka, ktorá umožňuje pridávanie 
widgetov kompatibilných aplikácií a pri pohybe prstom sprava doľava spustí 
fotoaparát. Upozornenia na rôzne udalosti sú interaktívne a jednoduchým 
gestom štipnutia ich môžete roztvoriť alebo zatvoriť. Notifikácie odstránite ich 
posunutím do strán alebo pomocou ikony v pravom rohu. Novinkou je lišta 
rýchlych nastavení, ktorú spustíte ikonou v pravom hornom rohu alebo stiah-
nutím notifikačnej lišty pomocou dvoch prstov. Tá umožňuje rýchly prístup k 
nastaveniam jasu, WiFi, Bluetooth, či k informáciami o batérii. Z tohto miesta 
môžete tiež jednoducho vypnúť či zapnúť režim lietadla alebo prejsť rýchlo do 
všeobecných nastavení telefónu. Narozdiel od Androidu 4.2 na tabletoch, v 
smartfónoch nenájdete funkciu pre prepínanie používateľských kont.

Nevýhodou je, že pri tomto type zadávanie nie je k 
dispozícii slovenčina – dobre však funguje s českým 
jazykom.

Fotoaparát:

Značných zmien, či už po stránke dizajnu alebo funkcií, 
sa dočkala aplikácia fotoaparátu. Nastavenia sú teraz 
dostupné vždy pri podržaní prsta na displeji, keď sa 
zobrazí menu v tvare kruhu, v ktorom sa nachádzajú 
jednotlivé možnosti. Na vyvolanie nastavení môžete 
tiež využiť ikonu v pravom dolnom rohu.
Možnosti fotoaparátu sú oproti iným aplikáciami 
tretích strán a výrobcov pomerne chudobné. Na 
výber tu nájdete nastavenia jasu, vyváženia bielej, 
blesku, niekoľkých scénických režimov alebo veľkosti 
fotografií. Podobné nastavenia nájdete aj pri videu, 
ktoré môžete vytvárať v maximálnom rozlíšení 1080p 
a to aj ako časozberné. K dispozícii je tiež funkcia pre 
vytváranie panorám a 360 stupňových panorám vo 
všetkých smeroch – tzv. Photo Sphere.
Použitie poslednej menovanej funkcie je veľmi 
jednoduché. Stačí ak smartfón nasmerujete do 
smeru kde sa nachádza modrá bodka, na ktorej sa 
vytvorí fotografia. Podobne postupujete dovtedy, kým 
nevytvoríte požadovanú panorámu. Tu si následne 
môžete pozrieť v galérii alebo zdieľať na sociálnej sieti 
Google+. Ide nepochybne o jednu z najzaujímavejších 
funkcií Androidu 4.2.
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režimu. Za hlavnú nevýhodu v prípade fotoaparátu považujeme nemožnosť 
zmeniť pomer strán vytváraných fotografií. Pomer 4:3 predsa len už nie je 
veľmi používaný a skôr by sme privítali štandardnejšiu hodnotu 16:9.

Konektivita: Rýchle 3G

Nechýba podpora WiFi v štandardoch 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.0 a NFC. 
Ako jeden z mála smartfónov na trhu podporuje 3G HSDPA Dual Carrier siete 
s teoretickými prenosovými rýchlosťami až do 42Mbps a tiež viac rozšírené 
HSDPA s rýchlosťami do 21Mbps. V technických špecifikáciách absentuje 
podpora sietí LTE, čo však vzhľadom na ich rozšírenosť (resp. nerozšírenosť) 
nepovažujeme za mínus. Štandardnou súčasťou je aj prítomnosť funkcií pre 
zdieľanie mobilného internetu prostredníctvom WiFi pripojenia či zdieľanie 
multimédií pomocou DLNA.
Reproduktor telefónu určený pre hovory je dostatočne hlasný aj v hlučnejších 
prostrediach. Ako však viacerí zahraniční majitelia tohto telefónu pouk-
ázali, reproduktor pri nečinnosti vydáva rušivé zvuky. Tie sú však našťastie 
počuteľné len pri priložení telefónu do bezprostrednej blízkosti ucha. Po soft-
vérovej stránke je Nexus 4 pre telefonovanie vybavený natívnymi aplikáciami 
Androidu pre dialer a kontakty.
Za hlavnú nevýhodu považujeme absenciu inteligentného vytáčania a 
nemožnosť synchronizácie údajov napríklad so sociálnou sieťou Facebook. Aj 
tieto nedostatky sa však dajú odstrániť nainštalovaním aplikácií tretích strán z 
Google Play. Do povedomia môžeme dať napríklad ICSDialer+, exDialer alebo 
aplikáciu pre synchronizáciu dát kontaktov so sociálnou sieťou Facebook, 
Haxsync.

Od Androidu 4.1 Jelly Bean sa natívnym internetovým prehliadačom stal 
Chrome, ktorý poskytuje výbornú funkcionalitu a možnosti synchronizácie 
s Google kontom. K záložkám uloženým v Chrome na počítači tak môžete 

pristupovať jednoducho a rýchlo priamo z vášho Android smartfónu. 
Načítavanie stránok je v kombinácii prehliadača Chrome a štvorjadrového 
procesora rýchle a prekresľovanie grafiky okamžité. Prehliadanie inter-
netových stránok na Nexuse 4 je tak maximálne pohodlné.

Batéria:
 
Nexus 4 má napevno vstavanú batériu s kapacitou 2100mAh, ktorá ponúka 
dostatočnú výdrž na to, aby dokázala napájať smartfón počas celého dňa - 
ráno odpojíte z nabíjačky a večer znova zapojíte. Pri našom testovaní sme 
dosiahli maximálnu výdrž 28 hodín, pri ktorej sme telefón využívali na bežné 
úkony ako prezeranie internetových stránok, prehrávanie hudby, fotenie, tel-
efonovanie, synchronizáciu e-mailov a občasné hranie hier. Displej nastavený 
na automatický podsvietenie bol zapnutý takmer dve hodiny. Využívali sme 
kombinované pripojenie WiFi a 3G - väčšinu času to bolo však práve WiFi, pri 
ktorého využívaní sme dosahovali aj dlhšiu výdrž. Pri nonstop zapnutom 3G sa 
pri približne rovnakom scenári výdrž znížila na 13 hodín.

Záver:

Nexus 4 vyrábaný spoločnosťou LG patrí v súčasnosti medzi najlepšie vy-
bavené smartfóny, ktoré sa dajú na trhu kúpiť. Hoci Google hneď v počiatkoch 
predaja zaznamenal problémy s dostupnosťou, ktoré pretrvávajú niekoľko 
mesiacov dodnes, podľa najnovších informácií by sa problémy s dodávkami 
mali vyriešiť už v polovici februára. Predpokladáme, že práve v tomto ob-
dobí by mohol Nexus 4 zavítať aj na slovenský trh. Čím nás tento smartfón 
skutočne uchvátil, je cena, za ktorú sa predáva v oficiálnom obchode Google 
Play. Nexus 4 vo verzii so 16GB vnútornou pamäťou tu totižto kúpite už za 
349€, čo je vzhľadom na výbavu zariadenia skutočne málo. Otázne bude, za 
koľko bude LG ponúkať tento smartfón mimo Google Play, no určite to bude 
vyššia suma. Podľa posledných oficiálnych správ z konca minulého roka to má 
byť približne 480€.
Samotný smartfón je skvelo vybavený a vďaka priamej podpore od Google 
sa môžete tešiť aj na pravidelné aktualizácie a vždy najnovší Android. Nexus 
4 patrí  aj vďaka spojeniu štvorjadrového procesora, 2GB RAM a najnovšieho 
Androidu, k jedným z najrýchlejších smartfónov na trhu. Napriek tomu 
nevyužíva plný potenciál procesora, ktorý v benchmarkoch nedosahoval až 
tak vysoké skóre ako napríklad Padfone 2. Táto nedokonalosť by však mohla 
byť odstránená v ďalšom update. Upozorniť  musíme aj na zadnú stranu tel-
efónu pokrytú odolným sklom Gorilla Glass 2, ktoré pri páde telefónu zvyšuje 
riziko poškodenia - tvrdým pádom na zem by ste sa mali vyhnúť za každú 
cenu. Niekomu bude vadiť aj malá vnútorná pamäť, ktorá sa nedá rozšíriť 
pamäťovými kartami.

FERO CHOVAŇÁK

ICSDialer+
kAmMa
Verzia 1.9.1 (30. 11. 2012)
4.0+

exDialer & Contacts
Modoohut
Verzia 112 (15. 1. 2013)
2.1+

HaxSync - 4.x Facebook Sync
Mathias Roth
Verzia 2.6.2 (30. 12. 2012)
4.0+
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Tatra banka sprístupnila platby 
mobilom už aj pre Android

Ak máte správny mobil, nepotrebujete 
peňaženku. Tatra banka spustila bezkontak-

tné platby už aj pre vybrané smarfóny.

Tatra banka v spolupráci s mobilným operáto-
rom O2 prináša ako prvá na Slovensku platby 
mobilmi, ktoré majú v sebe zabudovanú tech-
nológiu NFC. Vďaka nej stačí len priložiť telefón 
k platobnému terminálu a platba prebehne v 
okamihu. 

Pozrite si mobilnú platbu 

Pri platbách do 20 eur sa môžete rozhodnúť, 
či chcete zadávať PIN. Pri platbách nad 20 
EUR budete aplikáciou automaticky vyzvaný. 
PIN si zvolíte vlastný a môžete ho kedykoľvek 
bezplatne zmeniť. Platiť mobilným telefónom 
je možné vo všetkých obchodoch, ktoré sú 
vybavené bezkontaktným terminálom. Len Tatra 
banka nainštalovala takýchto zariadení takmer 7 
000 po celom Slovensku.

Zistite, kde všade môžete už dnes platiť 
mobilom

Aby ste mohli platiť svojim smartfónom, budete 
potrebovať špeciálnu NFC SIM kartu, aplikáciu 
O2 Karty v mobile a službu Bezkontaktné 
mobilné platby. Výmena SIM karty je bez-
platná, pričom vaše telefónne číslo vám bude 
ponechané nezmenené. V predajniach O2 vám 
pracovníci poradia, či máte ten správny telefón 
(aktuálne Samsung Galaxy S III a Samsung 
Galaxy Mini II), vymenia kartu a nainštalujú 
spomínanú aplikáciu. Potom si už len stačí 
aktivovať službu Bezkontaktné mobilné platby v 
ktorejkoľvek pobočke Tatra banky. Ak ste klien-
tom Tatra banky, túto službu si môžete aktivovať 
aj prostredníctvom kontaktného centra DIALOG. 
Viac info...

Android Magazín – Slovenský 
lifestylový časopis pre Android 
tablety
Oficiálne predstavujeme náš nový pro-

jekt, ktorý sme pre vás už dlho pripra-
vovali. Rozhodli sme sa začať vydávať ele-
ktronický mesačník, ktorý bude obsahovať  
najzaujímavejšie témy, atraktívne články a re-
cenzie. Privítajte nový časopis Android Magazín. 

Prvé číslo Android Magazínu prináša tieto zaují-
mavé témy:

• Úvodník: V roku 2013 robme rozhodnutia 
svojím srdcom

• TOP 10 aplikácií podľa Google
• 5 vecí, ktoré sa Androidu v roku 2012 

nestali
• TOP 12 hier 2012 v Google Play Store
• Android 2013: čo nás čaká v novom roku
• Téma: Aký Android smartfón alebo tablet 

si kúpiť?
• Android Code 2012: Porota vybrala 

najlepšie Android aplikácie na Slovensku
• Android Roka 2012: Poznáme 

najobľúbenejšie Android na Slovensku
• Recenzia: Samsung Galaxy SIII
• Recenzia: Samsung Galaxy SIII mini
• Recenzia: Samsung Galaxy Note 10.1
• Recenzia: ASUS Padfone
• Recenzia: Nexus 7
• Recenzia: Nexus 10
• Príloha: Začíname s Android tabletom

Android Magazín je dostupný na Play Store 
aktuálne len pre Android tablety vo verzii 3.0 
a vyššie. Pre správne spustenie aplikácie je 
potrebné mať nainštalovanú aplikáciu Adobe 
AIR. Aplikácia Android Magazín beží na plat-
forme Coverpage od spoločnosti MONOGRAM 
Interactive.

Slovenská Android hra: Kami-
kaze Attack 3D!

Ak patríte medzi fanúšikov leteckých 
strieľačiek typu Tyrian, určite si obľúbite 

nový akčný titul Kamikaze Attack 3D!, od sloven-
ského vývojára Rudolfa Halmiho. Herný koncept 
tejto hry sa mierne odlišuje od ostatných z 
tejto kategórie a pridáva aj určitý náznak RPG 
prvkov. Vašou úlohou je teda ovládať svoje 
lietadlo pomocou akcelerometra a vyhýbať sa 

nepriateľským strojom, ktoré sa vás snažia zničiť 
tým, že do vás narazia. Avšak, Kamikaze Attack 
nemá žiadne úrovne, žiadneho finálneho bossa 
a podobne. Poďme sa bližšie pozrieť na jedno-
duché princípy hry.

Po spustení hry vás privíta veľmi jednodu-
ché užívateľské prostredie, ktoré zobrazuje 
najlepších hráčov hry a tri tlačidlá v spodnej 
časti. Ľavé tlačidlo ponúka nastavenia, v ktorých 
je možné vypnúť zvuk, hudbu alebo vibrovanie 
a nastaviť si vertikálny uhol akcelerometra 
podľa vlastných potrieb. Stredné tlačidlo otvorí 
nový pohľad, kde je možne vybrať si lietadlo, 
no v začiatkoch budete mať k dispozícií len 
balón. Prvé lietadlo je možné odomknúť za 500 
dolárov, ktoré zbierate počas hry. Každý stoj 
môžete vylepšiť v troch atribútoch a to život, 
rýchlosť alebo palebná sila. Samozrejme každé 
vylepšenie niečo stojí. Potiahnutím prsta zhora 
na dol dokážete meniť pozadie prostredia, ktoré 
sa postupom času odomykajú.
Počas letu zbierate život, spomínané peniaze a 
nevyhnutné palivo, ktoré vás udržuje na oblohe. 
Dá sa povedať, že lietate až dovtedy, kým 
nenarazíte do nepriateľského lietadla alebo kým 
vám nedôjde palivo. Skóre, ktoré sa zapisuje do 
rebríčka najlepších hráčov, je hodnota peňazí, 
ktoré ste nazbierali počas jednej hry.
Kamikaze Attack 3D! síce neponúka pokročilé 
grafické spracovanie, no láka práve spomínaný-
mi RPG prvkami a možnosťou kúpiť si nové 
stroje, ktorými prekonáte skóre svojich 
spoluhráčov. Hra je dostupná úplne zdarma a 
ponúka prakticky nekonečné hranie. Čo sa nám 
veľmi nepáčilo, sú reklamy, ktorých tu nájdete 
hojne. Nič by sa nestalo, ak by aspoň počas 
hry bola reklama premiestnená zo spodnej, na 
vrchnú časti obrazovky, kde nie je až taká preni-
kavá. Každopádne, hra Kamikaze Attack 3D! nás 
príjemne pobavila a určite sa k nej vrátime aj v 
budúcnosti.

Pexogram: Pexeso s fotkami z 
Instagramu
Radi hráte pexeso a milujete aj originálne 

fotografie dostupné na sociálnej sieti Insta-
gram? Ak áno, tak potom tu máme pre vás tip 
na aplikáciu, od slovenského tímu vývojárov 
evolverie, s názvom Pexogram.
Pexogram je pexeso zostavené z fotografií 

dostupných na sociálnej sieti Instagram. K 
dispozícii sú pri výbere fotografií a obrázkov 
kolekcie pozostávajúce z rôznych kategórií, ako 
napríklad autá, dievčatá, kvety, jedlo, šport a 
veľa ďalších. Výhodou je, že pri každej novej 
hre sa načítajú vždy nové obrázky, vďaka čomu 
je pexeso s aplikáciou Pexogram vždy iné. V 
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Ak máte ten správny smartfón, 
nepotrebujete peňaženku

Stačí vám váš smartfón a službu Bezkontaktné mobilné

platbyTB môžete používať medzi prvými na Slovensku 

Tatra banka•  spolu s O2 prvýkrát prinášajú jedinečný spôsob platenia mobilom. 

Potrebujete len smartfón s N• FC technológiou, stiahnutou aplikáciou O2 Karty v mobile  
a aktivovanou službou Bezkontaktné mobilné platbyTB.

Vďaka NFC technológii platíte jednoducho, bezpečne a rýchlo – len priložením smartfónu  • 
k terminálu. 

Viac informácií a podporované telefóny nájdete v • O2 Predajniach, na www.kartyvmobile.o2.sk, 
v pobočkách Tatra banky a na www.bezkontaktnaplatba.sk 
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prípade, že sa vám nepáčia otvorené obrázky, 
môžete manuálne načítať kolekciu nových 
fotografií, ktoré sa v pexese budú zobrazovať. V 
aplikácii nájdete na výber aj kategórie najlepšie 
hodnotených a najpopulárnejších obrázkov.
V prípade, že ste aktívnym používateľom Ins-
tagramu, môžete po prihlásení pexeso zostaviť 
z vašich vlastných obrázkov alebo tých, ktoré 
ste označili tlačidlom like. Pexogram ponúka na 
výber dva hracie módy. Pexeso si tak môžete 
zahrať sami alebo v hre s protihráčom. Čo nám v 
aplikácii trochu chýbalo, je možnosť nastavenia 
väčšieho hracieho poľa s viacerými obrázkami. 
Pri hraní na tablete by to aplikácii určite pridalo 
na atraktivite.
Funkcie Pexogramu:

• Viac ako 3500 ručne vyberaných obrázkov
• Vlastné fotografie alebo fotografie, ktoré 

ste označili, že sa vám páčia
• Svetovo populárne fotografie
• 4 tematické kolekcie
• Hrací mod pre jedného alebo dvoch hráčov
• Optimalizované pre telefóny aj tablety
• Ďalších 50 tematických kolekcií (prémiová 

verzia)
• Odstránenie reklám (prémiová verzia)

Aplikácia Pexogram obsadila tretie miesto v 
kategórii Svetové aplikácie v súťaži AndroidCode 
2012. Stiahnuť si ju môžete zadarmo z Google 
Play. Plná verzia bez obmedzení a reklám sa dá 
zakúpiť priamo z aplikácie a stojí 1,49€.

Bankomaty, pobočky a pošty 
SK: Navigujte sa pomocou ap-
likácie od ZUNO

Zuno v pred niekoľkými mesiacmi vydal svoju 
prvú aplikáciu pre slovenský trh, ktorá okrem 

pokročilej správy bankových funkcií, ponúkala 
aj lokalizáciu bankomatov a pobočiek rôznych 
bánk. Zatiaľ čo funkcie úzko späté s bankou 
vyžadovali prihlásenie pomocou klientského 
čísla, lokalizáciu bankomatov mohol využiť 
každý. Vývojári sa preto rozhodli, že ponúknu 
túto funkciu aj prostredníctvom samostatnej 
aplikácie, ktorá je na Google Play dostupná 
zadarmo pre všetkých pod názvom Bankomaty, 

pobočky a pošty SK. 
Aplikácia od Zuna slúži na lokalizáciu a navigáciu 
k najbližšiemu bankomatu, pošte alebo pobočke 
ktorejkoľvek banky. Súčasťou je aj rozšírená re-
alita, vďaka ktorej uvidíte naživo, kde je váš cieľ. 
Na navigáciu k zvolenému bankomatu, pobočke 
či pošte, sa využíva presná lokalizácia pomo-
cou GPS a kamery telefónu. V aplikácii môžete 
nastaviť tiež filter podľa vzdialenosti a zobraziť 
je možné pošty alebo pobočky či bankomaty len 
vybraných bánk. Z ľavého menu máte tiež rýchly 
prístup k novinkám, kurzovému lístku a nástro-
jom ako kalkulačka PÔŽIČKY alebo kalkulačka 
SPORENÍ a VKLADOV.
Aplikácia Bankomaty, pobočky a pošty SK je za-
darmo dostupná na Google Play a k dispozícii je 
pre Slovenskú, ale aj Českú republiku. Stiahnuť 
si ju môžete aj pomocou nášho widgetu.

Stiahnito.sk: Sťahujte z 
Hellshare pomocou smartfónu
Využívate služby sťahovacieho portálu 

Hellshare? Ak áno, tak určite poznáte aj k 
nej patriaci vyhľadávač “stiahnito”, ktorý slúži 
pre vyhľadávanie súborov uložených práve na 
serveroch tohto file hostingu. Sťahovanie si 
teraz môžete značne uľahčiť vďaka rovnomen-
nej aplikácii Stiahnito.sk, ktorá je zadarmo 
dostupná na Google Play.
Aplikácia je veľmi jednoduchá, no ponúka 
niekoľko užitočných funkcií. Okrem možnosti 
registrácie v službe, môžete aplikáciu využiť na 
vyhľadávanie a sťahovanie súborov do mobilu 
alebo na diaľku do počítača. Pre funkčnosť 
druhej menovanej možnosti si však budete 

musieť doinštalovať klienta pre váš operačný 
systém, ktorého môžete stiahnuť zo stránok 
stiahnito.sk. Podporované sú operačné systémy 
Windows, Mac OS X a Linux.
Priamo z aplikácie si môžete tiež dobiť kredit 
alebo sledovať frontu sťahovania na počítači. 

Výsledky vyhľadávania je možné zoradiť podľa 
relevancie, názvu, veľkosti alebo dátumu 
uloženia. V aplikácii nám chýbala možnosť 
pridať súbory do fronty na neskoršie stiahnutie.
Na Google Play Store nájdete aj ďalšiu aplikáciu 
od rovnakého vývojára s názvom Hellspy.cz , 
ktorá ponúka rovnakú funkcionalitu ako Stiah-
nito.sk.

Transact Puzzle – slovenská 
logická puzzle hra
Ak aj vy máte radi hry náročnejšie na logiku, 

tak by ste si mali rozhodne prečítať dnešnú 
časť nášho pravidelného seriálu Obedná pres-
távka. Venovať sa totižto budeme veľmi pekne 
spracovanej hreTransact Puzzle od slovenského 

vývojárskeho štúdia Android-AZ.
Transact Puzzle je veľmi dobre spracovaná 
logická hra pre Android. Spája v sebe klasiku v 
podobe puzzle hier a prináša k nej veľkú dávku 
logiky, čo poteší najmä tých, čo si na logicky 
náročnejšie úlohy potrpia. Celá hra je napriek 
všetkému veľmi jednoducho pochopiteľná a 
vašou úlohou v nej je spojiť viacero kociek s 
rôznym počtom bodiek do jednej, celistvej 
kocky s 3×3 bodmi. Body pritom do seba musia 
zapadnúť, musia mať rovnakú farbu a do seba 
zapojíte len kocky vzdialené maximálne o jedno 
políčko. K dispozícii je aj niekoľko špeciálnych 
políčok, ktoré vám danú kocku pootočia, ofarbia 
alebo v nej posunú bodky o jeden riadok, či 
stĺpec. Hoci sa to zdá byť jednoduché, už po pár 
leveloch prídete na to, že ide o naozaj prepraco-
vaný herný titul.
Android hra Transact Puzzle prináša bezplatnú 
verziu s niekoľkými levelmi, kde si môžete 
vyskúšať, ako samotná hra funguje a o čo v nej 
vlastne ide. Keď tieto levely prejdete, môžete 
si zakúpiť plnú verziu za 1,50€, v ktorej nájdete 
stovky ďalších levelov, ktoré čakajú na to, kým 
ich nevyriešite. Nám sa hra celkovo veľmi páčila, 
okrem chytľavého herného princípu ponúka 
aj kvalitné spracovanie po všetkých stránkach. 
Rozhodne stojí aspoň 
za vyskúšanie, nikdy 
neviete, kedy sa vo 
vás tá logika prebudí 
;-)
Ak sa vám slovenská 
Android hra Transact 
Puzzle zapáčila, sti-
ahnite si ju do svojho 
Android zariad-
enia pomocou nášho 
widgetu na Google 
Play Store nižšie. Po 
vyskúšaní bezplatnej 
verzie si môžete priamo na Google Play zakúpiť 
jej plnú verziu, prípadne si môžete platenú 
verziu zakúpiť cez už nainštalovanú bezplatnú 
hru. Na záver vám prajeme už len veľa zábavy a 
príjemné hranie!

FERO CHOVAŇÁK
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Spoločnosť Intenso ponúka na 
našom trhu niekoľko produktov, 

medzi ktorými nechýbajú ani externé 
disky označované ako Memory 2 
Move. Ide o zariadenie s 2,5 palcovým 
diskom, ktoré podporuje pripojenie 
prostredníctvom LAN či WiFi. Prenos-
ný disk od tejto spoločnosti však 
ponúka aj ďalšie funkcie a nájdete 
v ňom dokonca aj vstavanú batériu, 
ktorá umožní chod disku aj mimo 

dosahu elektrickej siete. Intenso Memory 2 Move výborne spolupracuje aj so 
smartfónmi a tabletmi s operačným systémom Android.

Portabilita je dôležitá
Intenso Memory 2 Move nie je väčší ako 
väčšina 2,5” externých diskov dostupných 
na trhu. Jeho hmotnosť je 250g a hrúbka 
nepresahuje 2cm. Konštrukcia disku je pe-
vná a celá je vyrobená z plastu. Na prednej 
strane sa nachádza panel s informačnými 
diódami, ktoré indikujú pripojenie disku 
do siete internet, zápis alebo čítanie na 
disk, stav batérie a aktivitu WiFi. Popis 
jednotlivých stavov sa nachádza nižšie:

• Power LED (Stav batérie):
• Zelená: Svieti - batéria je plne 

nabitá, pomaly bliká - batéria sa 
nabíja, Rýchlo bliká - zariadenie 
sa vypína

• Červená: Svieti - zostáva menej 
ako 30% batérie, Rýchlo bliká - 
disk sa čoskoro vypne, treba ho 
ihneď nabiť

• HDD LED (Stav disku):
• Biela: Svieti - disk je pripojený k 

USB 2.0 portu a je pripravený na 
prácu, Bliká - prebieha zápis/čítanie na disk

• Modrá: Svieti - disk je pripojený k USB 3.0 portu a je pripravený na 
prácu, Bliká - prebieha zápis/čítanie na disk

• WiFi LED
• Modrá: Bliká - začal sa inicializačný proces, Svieti - inicializačný proces 

dokončený
• Internet LED

• Modrá:  Aktívne pripojenie do internetu alebo dobrý príjem signálu

Na ľavom boku nájdete niekoľko konektorov a tlačidlo pre ovládanie 
zapnutia/vypnutia disku. Hneď vedľa neho sa nachádza Super Speed 
USB 3.0 port s tlačidlom pre reset nastavení a nechýba ani klasický 
RJ45 konektor pre pripojenie do lokálnej siete pomocou kábla. Zo 
spodnej časti sa na disku nachádzajú ešte štyri gumené podložky, 
ktoré bránia zošmyknutiu z hladkých plôch. Napájanie disku sa reali-
zuje z USB portu počítača alebo z externého zdroja. Zaujímavosťou 
bolo, že pri vybití batérie sme ani pri zapojenom externom napájaní 
disk nedokázali spustiť.

Konektivita
Ako sme už aj v predchádzajúcej časti spomínali, Memory 2 Move 
obsahuje RJ45 konektor pre pripojenie do LAN s rýchlosťami do 
100Mbit/s. Nechýba ani podpora WiFi v štandardoch 802.11 b/g/n a 
šifrovaním WPA/WPA2, ktorého dosah by mal byť do 40m. Samozre-
jme disk môžete k PC, notebooku, či tabletu a smartfónu pripojiť aj 

klasickým spôsobom pomocou USB 3.0 - ten je spätne kompatibilný aj s USB 
2.0. Prenosové rýchlosti pri pripojení prostredníctvom USB 3.0 udáva výrobca 
pri zápise 75,00 MB/s a pri čítaní 85 MB/s.
Externý disk môže pracovať v niekoľkých režimoch. Okrem toho, že ho 
pripojíte klasickym spôsobom pomocou USB, môžete s ním komunikovať aj 
prostredníctvom siete WiFi. Predtým než začnete s diskom pracovať, musíte 
si ho nastaviť tak, aby fungoval vo vašej sieti. Po pripojení na WiFi sieť 
disku (natívne nastavené SSID je Memory2Move-B19E) môžete cez webový 
prehliadač nastaviť potrebné parametre pre pripojenie do internetu, prí-
padne zmeniť nastavenia bezpečnosti. Po týchto nastaveniach sa disk správa 
ako prístupový bod, ktorý okrem prístupu k uloženým dátam zabezpečuje aj 
pripojenie do internetu. K dátam však môžete pristupovať aj bez toho, aby ste 
využívali Memory 2 Drive ako prístupový bod - stačí ak ste s diskom pripo-

jený do rovnakej siete. Podporované sú protokoly 
Samba a WebDAV, pričom súčasne sa môže k 
disku pripojiť 5 používateľov. Okrem USB a WiFi 
môžete k disku od Intensa pristupovať v lokál-
nej sieti aj pomocou RJ45 konektoru.
Webové prostredie ponúka tiež niekoľko 
nástrojov pre správu súborov a adresárov. 
Svoje dáta môžete kopírovať, presúvať, mazať 
alebo nahrávať jednoducho pomocou inter-
netového prehliadača. Nastavenia je možné 
zálohovať a neskôr obnoviť. Aktualizácia 
firmvéru sa taktiež vykonáva prostredníct-
vom webového rozhrania zariadenia.

Podpora pre všetkých
Okrem toho, že disk umožňuje prístup 
pomocou WiFi, USB a LAN z vášho 
počítača s operačným systémom Win-
dows, Linux či Mac OS X, tak môžete 
využiť aj dostupné aplikácie pre Android 
a iOS. Vďaka aplikácii Memory 2 Move 
sa k externému disku ľahko pripojíte aj 

z vášho Android tabletu či smartfónu. 
Aplikácia po spustení automaticky vyhľadá 

dostupné externé disky a za predpokladu, že pripojenie prebehne úspešne, 
budete mať prístup k súborovému systému na disku.
Z aplikácie môžete nastaviť káblové alebo bezdrôtové pripojenie disku, rovna-
ko ako aj prístup k internetu. Súbory je možné sťahovať priamo do zariadenia 
a hudbu, videá a iné multimediálne súbory, môžete tiež streamovať. Disk 
sa dá samozrejme prehliadať aj pomocou iných nástrojov dostupných pre 
Android. Stačí si nainštalovať súborový manažér, ktorý podporuje prácu v 
lokálnej sieti, ako napríklad X-plore alebo Total Commander.
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Testovanie prenos-
ových rýchlostí
Otestovali sme aj prenosové 
rýchlosti disku. Pri priamom 
pripojení prostredníctvom 
WiFi zariadenia, sme dosaho-
vali priemerné prenosové rýchlosti na 
úrovni 3MB/s. Pri bezdrôtovom pripojení 
prostredníctvom domácej WiFi siete však 
prenosové rýchlosti značne poklesli a to až na 
priemernú rýchlosť 1MB/s. Pri pripojení pros-
tredníctvom USB 2.0 bola prenosová rýchlosť 
na úrovni 25MB/s pri zápise a 34MB/s pri čítaní. 
Pri prenose dát cez USB 3.0 port dosahovali 
rýchlosti výrobcom stanovené rýchlosti pri 
zápise 75,00 MB/s a pri čítaní 85 MB/s.

Výdrž batérie
Intenso Memory 2 Move integruje aj vlastnú 
batériu, ktorá umožní fungovanie disku aj bez 
priameho prístupu k elektrickej energii. Výrobca 
neudáva jej presnú kapacitu, ale informuje o 
jej približnej výdrži, ktorá ma byť 5 hodín. Túto 
hodnotu môžeme potvrdiť aj my. Ak sme z disk 
používali na streamovanie videa v klasickom 
rozlíšení prostredníctvom WiFi, tak vydržal v 
prevádzke 4,5 hodiny.

TOP 10 aplikácií za rok 2012 podľa 
čitateľov MôjAndroid.sk

Po tom, ako sme vám priniesli rebríček tých 
najlepších aplikácií za rok 2012 podľa MôjAndroid.

sk, sme si pre vás pripravili aj vyhodnotenie ankety o 
najlepšie aplikácie za posledný rok podľa vás - našich 
čitateľov. Zoznam aplikácií je samozrejme veľmi zaují-
mavý a teší nás, že ste si pre hlasovanie v ankete našli 
chvíľku času. Tu je TOP 10 aplikácií za rok 2012 podľa 
čitateľov MôjAndroid.sk:

1. Locus Map
Výborné turistické mapy, ktoré si v poslednom období 
získali množstvo fanúšikov, nielen na turisticky zamer-
anom Slovensku. Okrem výbornej kvality máp prináša 
Locus Pro aj ďalšie nesporné výhody, takže ak chodíte 
na turistiku alebo ste outdoor-ovo zameraní, nemala 
by vám táto aplikácia chýbať.

2. CG Transit
Ak často cestujete autobusom alebo 
vlakom, rozhodne sa vám zídu aj cestovné 
poriadky do vrecka. Teda konkrétne CG 
Transit pre vás Android smartfón alebo 
tablet. Po počiatočnom stiahnutí databáz 

aplikácia nevyžaduje prístup k internetu, takže si 
môžete zistiť odchod vlaku či autobusu kedykoľvek a 
kdekoľvek.

3. WhatsApp Messenger
Aplikácia WhatsApp Messenger sa dostala aj do nášho 
rebríčka najlepších aplikácií. Ide o výborného inter-
netového klienta určeného pre písomnú komunikáciu. 
Ako bonus si cez aplikáciu môžete bezplatne posielať 
aj multimediálne súbory, hoci aj z opačných koncov 
planéty. Zadarmo. 

4. AccuWeather
Ako najobľúbenejšia aplikácia na predpoveď počasia 
sa vo vašom rebríčku objavila aplikácia AccuWeather. 
Ide o perfektne spracovanú a pomerne presnú 
predpoveď počasia pre všetky svetové regióny, ktorá 
ponúka prehľadné a bohaté informácie o počasí na 
mieste, kde sa práve nachádzate alebo hocikde inde 
vo svete. 

Záver:
Intenso Memory 2 Move je výhodným zaria-
dením pre všetkých ľudí, čo často cestujú a 
potrebujú mať svoje dáta neustále so sebou. 
Vďaka vstavanej batérii a podpore WiFi, môžete 
disk jednoducho a rýchlo pripojiť k svojmu 
Android telefónu alebo tabletu a mať tak celú 
hudobnú či filmovú zbierku vždy so sebou. Cena 
disku v kapacite 500GB sa pohybuje na úrovni 
100€.

FERO CHOVAŇÁK
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Revolúcia v čítaní. Tak aj 
takýmito slovami by sa dal 

charakterizovať nový slovenský 
digiromán Apokalypsa, ktorý 

vznikol v spolupráci vydavateľstva Ikar a vývo-
járskeho štúdia iNeed. Ak vás už omrzelo čítanie 
klasických knižných titulov, tak potom by ste 
mali vyskúšať práve túto novinku, ktorá sľubuje 
úplne nový zážitok z čítania. Okrem klasického 
textu na vás totižto čaká priama interakcia s 
príbehom tohto trileru. Vďaka krátkym videám a 
špeciálnym efektom zažijete konšpiračný príbeh 
ako nikdy predtým.
Hneď po spustení vás aplikácia zaujme úvodným 
trailerom, po ktorom sa objaví menu s výberom 

epizód. Prvú a druhú epizódu stiahnete za-
darmo, no pre prečítanie ďalších sa už budete 
musieť prihlásiť pomocou konta na rajknih.sk 
alebo ibux.sk. Pokiaľ konto ešte nemáte, môžete 
si ho vytvoriť aj priamo v aplikácii.

Príbeh
Výberom niektorej z epizód začína vaša 
dobrodružná cesta príbehom, ktorý sa odohráva 
v Ríme.  Pápež Ján Pavol III. odstúpil a bez stopy 
zmizol. Nikto nevie, či je vôbec nažive. V tom 
istom čase niekto zvlášť surovým spôsobom 
zavraždí jeho najbližších dôverníkov.  Zatiaľ čo sa 
začínajú prípravy na konkláve, ktoré zvolí novú 
hlavu cirkvi, vatikánsky reportér Peter Adam 
sa pustí do pátrania po nezvestnom pápežovi. 
Stopy vedú k záhadnému rádu a stredovekému 
proroctvu. Stojí svet tesne pred apokalypsou? 
Naplní sa starý sen ľudstva alebo sa blíži koniec 
sveta?

Jednotlivé stránky románu sú obohatené o 
animácie, v slovenčine dabované videá a zvu-
kové nahrávky, či iné zvukové a grafické efekty, 
ktoré vás ešte viac vtiahnu do deja. Všetky tieto 
interaktívne “vychytávky” sa viažu k danému 
príbehu. Aby ste si napríklad mohli prečítať 
prvú stranu, musíte pomocou dotykov prstov 
odhrnúť z displeja sneh. Na inom mieste si zas 
posvietite sviečkou, vyskočí notes alebo otvoríte 
trezor. Prekvapiť by vás nemal ani displej mokrý 
od vody alebo zafŕkany krvou. Súčasťou čítania 
románu je aj zbieranie rôznych indícií a predme-
tov do inventára.
Priamo v aplikácii môžete nastaviť veľkosť písma 

alebo využiť aj zdieľanie niektorých zvláštnych 
efektov na sociálnu sieť Facebook. Aplikácia 
digirománu Apokalypsa je dostupná na Google 
Play Store a zadarmo s ňou získate prístup ku 
prvým dvom epizódam knihy. Celkovo na vás 
čaká 13 epizód, za ktoré pri kúpe celého príbehu 
zaplatíte cez čítačku Wooky 15,40€. K dispozícii 
je však aj možnosť kupovať jednotlivé epizódy 
samostatne – každá stojí v rámci aplikácie 
2,20€. Prostredníctvom Wooky však môžete 
každú z nich získať už za 1,40€. Do 10. februára 
je navyše možné využiť jedinečnú možnosť 
obdržať digiromán Apokalypsa v rámci čítačky 
Wooky za uvádzaciu cenu 12€.
Pri každej epizóde môžete navyše získať aj zľavu 
až do výšky 50%. Stačí ju odporučiť desiatim 
priateľom, pričom každý z nich vám prinesie 
zľavu 5%. Vaši známi môžu získať aj 50% zľavu 
na jednu z 20 vybraných e-kníh.

Súťaž

Pri príležitosti vydania dogirománu Apoka-
lypsa, môžete vyhrať aj zaujímavé ceny. Stačí 
si kúpiť balík epizód 3-13 a v ste hre o tablet 
Samsung Galaxy Tab 2 10.1 Wi-Fi. Ak si zakúpite 
minimálne dve epizódy buedte zaradení do 
žrebovania o 3x tablet Samsung Galaxy Tab 2 7.0 
Wi-Fi. Každý týždeň máte tiež šancu získať VIP 
konto v e-shope ibux.sk. S VIP kontom si môžeš 
zadarmo stiahnuť 10 e-kníh podľa vlastného 
výberu. V hre sú taktiež všetci, ktorí si kúpili 
balík epizód 3-13. Súťaž trvá do 15.3.2013.

FERO CHOVAŇÁK

5. Battery Widget Reborn 
Aby ste mali neustále prehľad o vašej batérii, 
nainštalujte si Battery Widget Reborn. Ide o výborne 
spracovanú aplikáciu, ktorá vám okrem pekného widg-
etu ponúka aj bohaté informácie o vašej batérii, o jej 
používaní a o tom, ako dlho ešte vydrží. Jednoducho 
aplikácia, ktorá sa hodí každému.

6. Camera Zoom FX
Ak sa vám nepáči kvalita fotografií, ktoré 
sníma váš fotoaparát, alebo ak jednodu-
cho potrebujete len zmenu, skúste Cam-
era Zoom FX. Ide o výborného pomocníka 
pre jednoduchú úpravu fotografií, ktorú 

zvládnete priamo vo vašom Android smartfóne alebo 
tablete. Navyše, aplikácia Camera Zoom FX získala 
viacero renomovaných ocenení, čo svedčí o jej kvalite.

7. AirDroid
Výborný pomocník pre prácu s vašim 
smartfónom či tabletom je rozhodne aj 
AirDroid. Ide o aplikáciu, pomocou ktorej 
môžete pracovať so svojím zariadením bez 
nutnosti pripojenia káblov a jediné, čo 

potrebujete, je sieť Wi-Fi, na ktorú sú vaše zariad-
enia pripojené. Cez Wi-Fi následne môžete ovládať 
všetky funkcie vášho Android zariadenia a posielať si 
napríklad súbory, písať správy či editovať kontakty v 
adresári. Jednoducho a rýchlo.

8. SK & CZ Android aplikácie
Sme veľmi poctení, že ste si do svojho 
zoznamu zvolili aj našu Android aplikáciu - 
SK & CZ Android aplikácie. Pre neznalých, 
v našej aplikácii nájdete zoznam, hod-
notenie, popis a screenshoty všetkých 

slovenských a českých Android aplikácií, ktoré sa 
nachádzajú v našom Android katalógu. Môžete tak 
mať vždy po ruke prácu domácich Android develop-
erov a užívať si aplikácie lokalizované nielen pre naše 
územie.

9. Shazam
Ak ste niekedy počuli v rádiu alebo niekde 
v reštaurácii skladbu, ktorá sa vám veľmi 
páčila, no nevedeli ste, ako sa volá, tak by 
ste si mali rozhodne nainštalovať Shazam. 
Ide totižto o aplikáciu, ktorá na základe 

krátkej audio-nahrávky dokáže rozpoznať názov a 
autora piesne. Jediné, čo potrebujete, je prístup k 
internetu. 

10. Waze
Výborná aplikácia určená primárne pre 
motoristov, ktorí si potrpia na plynulú 
premávku. Waze je sociálne založená sieť 
používateľov, ktorí sa vzájomne informujú 
o nebezpečenstvách či prekážkach na ces-

te, čím dopomáhajú iným k plynulej jazde. Dostupné 
sú aj funkcie špeciálne pre vás a vašich priateľov na 
Facebooku, ktorých môžete napríklad pozvať spoločne 
na obed alebo im ukázať, kde budete všetci najbližšie 
parkovať.

Ondrej Ličko
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Apokalypsa
Prvý slovenský digiromán

http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DmPtPPQjUUEg%26feature%3Dplayer_embedded


Novinka predstavená len pred niekoľkými dňami na veľtrhu CES v Las 
Vegas dorazila už aj do našej redakcie. Tablet s uhlopriečkou 7 palcov 

a operačným systémom Android 4.1 Jelly Bean, nie je práve preborníkom 
v technických parametroch, no zaujať by mohol najmä cenou, ktorá sa na 
slovenskom trhu pohybuje na úrovni 130€. Čo môžete za túto cenu očakávať 
od Acer tabletu označovaného ako Iconia B1, sa dozviete po prečítaní našej 
recenzie.

Konštrukcia: Šetriť sa muselo

To, že ide o tablet z nižších radov zistíte už pri prvom 
uchopení. Telo Iconie B1 je celé vyrobené z plastu, 
ktoré na dotyk pôsobí lacno a nie veľmi pevným 
dojmom. Napriek tomu sa pri práci s tabletom 
neozýva žiadne vŕzganie alebo iné nepríjem-
né zvuky. Tablet sme však na testovanie mali 
len niekoľko dní, takže pri dlhšom používaní 
sa môže nejaké to zavŕzganie ozvať. Predná 
strana je pokrytá ochranným plastom, ktorý 
chráni 7 palcový displej. Samozrejme nejde o odolné sklo ako sme zvyknutí 
pri iných produktoch. Okrem displeja tu nájdete už len 0,3Mpix kameru 
určenú pre videohovory.
Zaujímavým dizajnovým prvkom tabletu sú boky lemované modrým pásikom, 

kde sú rozmiestnené aj ovládacie prvky a konektory. Ovládanie hlasitosti 
spolu s tlačidlom pre vypnutie/zapnutie sa nachádza napravo. MicroUSB 
port si svoje miesto našiel v spodnej časti a slúchadlá pripojíte pomocou 
štandardného 3,5 mm audio jacku navrchu. Tabletu nechýba ani vlastná 
čítačka pamäťových kariet microSD, pomocou ktorej rozšírite vnútornú 
pamäť o ďalších 32GB. Nájdete ju pod plastovou krytkou v pravom spodnom 

rohu. Tablet má rozmery 197.4 mm x 128.5 mm x 11.3 mm a 
hmotnosť 320g.

Nízka cena tabletu sa odrazila aj na celkovej kvalite spra-
covania. Niekde sa jednoducho šetriť muselo. V prípade 

Aceru Iconia B1 to bolo pri použitých materiáloch, 
ktoré nedosahujú takých kvalít ako pri drahších 

zariadeniach. Vzhľadom na cenu mu však nemáme 
čo vytknúť. Upozorniť však musíme na väčšiu 

náchylnosť na zachytávanie odlačkov prstov a 
tlačidlá pre ovládanie hlasitosti, ktorých odozva 
na stlačenie by mohla byť predsa len o niečo 
lepšia.

Displej: TFT so všetkými nevýhodami 

Displej Iconie B1 má uhlopriečku 7 palcov a je typu TFT. V tomto prípade to 
znamená horšie pozorovacie uhly a farebné podanie. Rozlíšenie dosahuje 
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Lacný 7 palcový tablet s Androidom Jelly Bean
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hodnotu 1024×600  pixelov, čo je pri take-
jto veľkosti na hranici jemného zobrazenia 
textu. Určite by sme viac uvítali štandardnejšie 
rozlíšenie 1280×800 bodov, ktoré sa nachádza 
napríklad na 7 palcovom Nexuse 7. Cenová 
kategória Iconie je však postavená približne 
o 100€ nižšie a tento cenový rozdiel sa musel 
odraziť aj na kvalite použitého displeja. Jas 
displeja je v porovnaní s Nexusom 7 tiež o niečo 
nižší a tabletu chýba aj senzor pre reguláciu 
jeho podsvietenia. Už pri prvom pohľade sme si 
všimli pomerne veľkú vzdialenosť medzi ochran-
ným sklom a displejom, ktorá kvalite zobrazenia 
tiež veľmi nepomáha. Kapacitná vrstva dokáže 
súčasne rozpoznať 5 bodov.

Hardvér: Výkon postačuje

Tablet je poháňaný dvojicou jadier proce-
sora Mediatek MT6517, ktoré sú taktované 
na frekvenciu 1,2GHz. Pre plynulý chod 
operačného systému Android je k dispozícii aj 
512MB operačnej pamäte RAM. Táto hod-
nota však bohato postačuje na plynulý beh aj 
náročnejších aplikácií a hier, pričom tablet do-
bre fungoval aj po spustení viacerých aplikácií, 
ktoré bežali na pozadí. V benchmarkoch dosaho-
vala Iconia B1 veľmi dobre výsledky, ktoré boli 
porovnateľné aj s drahším MediaPadom 7 Lite. 
V porovnaní s Nexusom 7 však už viditeľne 
zaostáva.
Výkon postačuje aj na plynulé hranie graficky 
náročnejších hier, ako je napríklad Dead Trigger 
a spustili sme dokonca aj Shadowgun. Pri ňom 
však už bolo viditeľné spomalenie grafiky, no 
stále bol dobre hrateľný.
Vnútorná pamäť zariadenia dosahuje hodnotu 
8GB a možete ju rozšíriť pomocou pamäťových 
kariet microSD o ďalších 32GB. Vnútorné 
úložisko je rozdelené na niekoľko častí. Pre 
inštalovanie aplikácií a hier je k dispozícii ka-
pacita 1GB a pre ostatné typy dát 5,12GB.

Operačný systém

Podobne ako na iných nových zariadeniach, aj tu 
nájdete operačný systém Android 4.1 Jelly Bean 
bez používateľskej nadstavby výrobcu. Svoje 
aplikácie, hry a widgety si môžete umiestniť na 
jednu z piatich plôch. Interaktívne notifikácie 
nájdete vždy navrchu, od natívneho Androidu 
Jelly Bean sa však mierne odlišujú. Acer tu 
totižto pridal niekoľko tlačidiel pre rýchle zap-
nutie/vypnutie automatického otočenia, WiFi, 
Bluetooth, GPS, lietadlového módu a tiež ov-

ládanie podsvietenia a časového limitu displeja. 
Launcher je klasický, z Androidu 4.1 Jelly Bean.
Samotný OS síce nie je tak plynulý ako sme 
zvyknutí pri Nexuse 7, no napriek tomu sa s tab-
letom pracuje veľmi dobre. Spúšťanie aplikácií 
je rýchle a práca s nimi je taktiež bezproblé-
mová.

Multimédiá

Acer Iconia B1 zvláda 
prehrávanie DivX a 
XviD videí v bežnom 
rozlíšení. Pri pokuse 
prehrať Full HD 
alebo HD video sme 
sa väčšinou stretli 
s chybou hláškou o 
nepodporovanom 
formáte alebo bolo 
video spomalené a 
sekalo. V tablete sa 
nenachádza žiadny 
video výstup. Zvuk 
vychádzajúci zo 
zadného reproduk-
toru je dostatočne 
hlasný, no pri vyšších 
hlasitostiach už tro-
chu skresľuje. Ani tu 
neočakávajte basy.
Svoju obľúbenú 
hudbu si vypočujete 
v aplikácii Google 
Music, ktorá pri 
prehrávaní ponúka 
základné nastavenia a 
funkcie. Samozrejme 
môžete ju kedykoľvek 
vymeniť za niektorý 
prehrávač dostupný 
na Google Play. Odporučiť môžeme napríklad 
populárny PowerAMP.
Štandardnou softvérovou výbavou Android tab-
letov je aj Galéria, ktorá okrem synchronizácie s 
webovými albumami Picasa ponúka aj základné 
funkcie pre úpravu obrázkov.

Konektivita

Tablet podporuje WiFi v štandardoch 802.11 
b/g/n a nájdete v ňom aj Bluetooth vo verzii 
4.0. Okrem toho sa tu nachádza aj GPS, čo pre 
tablety v tejto cenovej kategórii nie je vôbec 
samozrejmosťou. Podpora mobilných dátových 
sietí chýba. Sila prijímaného signálu WiFi je 
porovnateľná s Nexusom 7.
Prekvapivo dobre si Iconia B1 počínala 
aj pri prehliadaní internetových stránok. 
Ich načítavanie bolo rýchle, posúvanie či 
približovanie plynulé a ani pri viacerých ot-
vorených záložkách sme nespozorovali spomale-

nie. Pri komunikácii môžete využiť aj vstavanú 
prednú kameru a mikrofón, vďaka čomu môžete 
skypovať alebo komunikovať cez Google Talk 
pomocou hlasu a obrazu. Zvuk bol dostatočne 
kvalitný aj pri vzdialenosti približne pol metra, 
keď bol tablet položený na stole.

Batéria: Slúšná výdrž

Výdrž batérie je 
pomerne subjek-
tívna záležitosť. My 
sme s 2710mAh 
batériou dokázali 
pracovať 22,5 hodiny, 
pričom displej s 
jasom nastaveným na 
polovicu bol zapnutý 
3 hodiny. Počas 
tejto doby sme tablet 
používali na rôzne 
činnosti, či už to bolo 
prehrávanie videí, 
počúvanie hudby, 
čítanie e-mailov 
alebo prehliadanie in-
ternetových stránok. 
Vzhľadom na menšiu 
kapacitu batérie dosi-
ahla Iconia B1 slušný 
výsledok.

Záver:

Acer Iconia B1 je 
výbornou voľbou pre 
všetkých začínajúcich 
používateľov, ktorí si 
chcú zadovážiť tablet 

a nechcú pritom 
utratiť veľké peniaze. Zariadenie spoločnosti 
Acer ponúka solídny základ pre prezeranie 
internetových stránok, fotografií, alebo prácu s 
aplikáciami dostupných na Google Play. Počas 
nášho testovania sme s ním nemali žiadne prob-
lémy. Samozrejme od ceny sa odvíja aj kvalita 
a Acer tak neponúka až tak kvalitný displej a 
konštrukciu ako drahšie modely 7 palcových 
tabletov. Občas sa v operačnom systéme An-
droid objaví aj nejaké to seknutie, no nakoniec 
sme si z tabletu odniesli pozitívne dojmy. Za 
cenu 139 EUR však môžeme tomuto zariadeniu 
len máločo vytknúť.

FERO CHOVAŇÁK
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Plusy

+ Cena
+ Natívny Android 4.1.2 Jelly Bean
+ Dostatočný výkon

Mínusy

- Plastová konštrukcia, absencia 
odolného skla

- Menej kvalitný displej



ČSOB - výherná aplikácia v kategórii 
Verejné hlasovanie a 3.miesto v kate-
górii Brandované aplikácie

Krátke info o spoločnosti: 

ČSOB Banka patrí medzi najväčšie a najsilnejšie 
univerzálne banky na slovenskom trhu. Už 
dlhodobo je spoľahlivým partnerom vo veciach 
finančných pre retailových klientov, malých a 
stredných podnikateľov, korporátne firmy a tiež 
pre klientov privátneho bankovníctva.
Okrem kompletnej ponuky bankových produk-
tov vyniká aj vďaka uplatňovaniu bankopoist-

ného konceptu a najmä osobným prístupom. V 
portfóliu banky nechýbajú bežné účty, termíno-
vané vklady, spotrebné či hypotekárne úvery, 
kreditné karty, ako aj rôzne ďalšie produkty, 
napr. životné či neživotné poistenia, podielové 
fondy, leasing či stavebné sporenie. 

Koľko aplikácií máte?

Dve – aplikáciu ČSOB SmartBanking a aplikáciu 
Token pre mobil (pre klientov bude dostupná v 
priebehu marca tohto roku) – ide o generátor 
autentizačných a autorizačných kódov pre náš 
ČSOB Internetbanking 24. 

Ktoré aplikácie prihlásené Android aplikácie do 
súťaže Android Code?

ČSOB SmartBanking

Ako dlho trval vývoj víťaznej aplikácie?

Aplikáciu priebežne zdokonaľujeme a 
rozširujeme jej možnosti. Vývoj do podoby, v 
ktorej sa aplikácia zúčastnila súťaže, trval 12 
mesiacov.

Prečo ste sa rozhodli vytvoriť mobilnú ap-
likáciu?

Našou snahou je, aby klienti vďaka našim neu-
stálym inováciám boli vždy o krok vpred. Preto 
bolo dôležité zachytiť prvú vlnu nástupu „smart“ 
zariadení do finančného a bankového sveta.

Aké sú hlavné benefity aplikácie?

Medzi užitočné funkcie našej aplikácie ČSOB 
SmartBanking rozhodne patrí prístup k 
účtu klienta, ako aj ďalším produktom, a to 
odkiaľkoľvek a kedykoľvek, komfort pri obsluhe 
svojho bankového portfólia, jednoduchosť a 

Redakcia portálu MojAndroid.sk opäť stretla. 
Pravidelné stretnutie s názvom MojAndroi-
dovica sa v januári konalo vo Vysokých Tatrách. 
Celý víkend sa niesol nielen v znamení lyžovania 
a oddychu. Našli sme si čas porozprávať sa o 
nových projektoch a plánoch, ktoré by sme 
radi tento rok spustili. Nechýbala ani diskusia 
na vylepšenie aktuálnych obľúbených ak-
tivít – stretnutí Android Roadshow, súťaže o 

najlepšie Android aplikácie a aj hlasovaní o 
najobľúbenejšie Androidy na Slovensku. Nové 
aktivity a novinky sa čoskoro objavia už aj 
na webe. Veríme, že vás opäť zaujmú a milo 
prekvapia.

MICHAL CHABADA
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MojAndroidovica IV:
stretnutie redaktorov v Tatrách
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bezpečnosť.

Aké nové funkcie plánujete v budúcnosti 
predstaviť?

Nedávno sme predstavili kompletne prepra-
cované používateľské rozhranie založené na 
tzv. side-bar menu. Z nových funkcionalít 
pripravujeme možnosť dobíjania mobilného 
kreditu, či možnosť mimoriadnych splátok pre 
hypotekárne úvery.

Je bezpečné mať “peniaze vo svojom mobile”? 
Načo si dať pozor?

Naša aplikácia je v pravidelných intervaloch 
podrobovaná penetračným testom a je v súlade 
s aktuálnymi bezpečnostnými štandardmi a tzv. 
„best practices“ v tejto oblasti. Dôležitú rolu v 
celkovej bezpečnosti hrá aj samotný používateľ 
aplikácie. 
ČSOB vydala tzv. desatoro bezpečného 
používania aplikácie ČSOB SmartBanking (zvere-
jnené na www.csobsmartbanking.sk). apliko-
vaním týchto opatrení sa dá povedať, že mať 
„peniaze v smart zariadení“, je bezpečné.

Čo sa vám na vývoji Android aplikácií páči v po-
rovnaní s inými platformami či technológiami?

Vývoj aplikácií pre najpoužívanejší mobilný OS 
na svete dáva možnosť osloviť najväčšiu skupinu 
našich súčasných aj budúcich klientov.

Odpovedal: Roman Lipka, manažér Oddelenia 
vývoja e-channels ČSOB

Martin Krátky, autor víťaznej ap-
likácie Hlavolamy [kategória Svetové 
aplikácie]

Krátke Bio
K programovaniu som sa prvýkrát dostal v 15 
rokoch. Začínal som s C++, neskôr som sa naučil 
kvôli práci C# a Javu, s ktorými som pracoval 5 
rokov v predchádzajúcej práci a momentálne 
pracujem na aplikáciách pre Android. Ešte 
študujem a zároveň aj pracujem v Bratislave. 
Vývoju Android aplikácií sa chcem venovať aj v 
budúcnosti.
Moje Android aplikácie
Na Google Play mám 3 aplikácie:
 
Dice conquer
Logická ťahová hra, založená na predlohe PC 
hry, na ktorej názov si už nespomínam. Hra 
sa hrá na 2-rozmernej hracej doske s 6x10 
políčkami. Každý hráč začína s jednou kockou 
a túto môže vylepšovať alebo môže obsadiť 
prázdne políčka. Cieľom je získať všetky 
nepriateľove kocky zvyšovaním úrovne vlast-
ných kociek, ktoré sa na maxime rozpadnú a 
prefarbia nepriateľove kocky.
 
Slovenské hádanky
Hádanky pre deti s tradičnými slovenskými a 
českými hádankami, s jednoduchým dizajnom 
vhodným pre deti. Úroveň týchto hádaniek je 
oveľa jednoduchšia v porovnaní s hádankami 
v aplikácií Hlavolamy a preto je ich úlohu skôr 

Porovnávať mobilný operačný systém Android s 
platformou iOS, od spoločnosti Apple, je podľa 
môjho názoru úplný nezmysel. Nekonečné 
naháňanie sa za číslami z predaja, podielmi na 
trhu, hardvérovými parametrami, prípadne 
konverzácie o tom, ktorý systém je lepší, 
nikam nevedie. Každý používateľ má predsa 
pri kúpe smartfónu slobodu výberu a sám 
musí rozhodnúť, ktorá platforma mu vyhovuje 
najviac. Preto chcem upozorniť, že nasledu-
júce časti nášho nového seriálu “Prechod z 
iPhone na Android” majú pomôcť používateľom 
pochopiť rozdiely medzi oboma ekosystémami a 
sprevádzať ich pri začiatkoch s novým smart-
fónom. Seriál je venovaný aj čitateľom, ktorí sa 
chcú dozvedieť niečo viac o pohľade z druhej 
strany. 
Ako dlhoročný používateľ Apple produktov, som 
sa začal o Android plne zaujímať niekoľko me-
siacov dozadu, no s väčšinou zariadení som sa 
stretával veľmi často prostredníctvom redaktora 
a dnes kolegu, Fera Chovaňáka. Okrajovo som 
sledoval vývoj mobilných zariadení s Androi-
dom, ako aj samotný softvér a musím povedať 
že som prekvapený, ako rýchlo napreduje v po-
rovnaní s iOS. Z najnovšej verzie iPhone 5, som 
najprv prešiel na redakčný Samsung Galaxy Ace 
II, no pretože ešte nedostal aktualizáciu na Jelly 
Bean, rozhodli sme sa, že bude objektívnejšie, 
keď budem mať jeden z najpredávanejších 
telefónov, a to Samsung Galaxy S III. Smartfón 
je aktualizovaný na Android 4.1.2 s nadstavbou 
TouchWiz, avšak v budúcnosti by som chcel 
vyskúšať čistý Android, napríklad v podaní rom-
ky CyanogenMod. S oboma smartfónmi k dis-
pozícií sa budem snažiť napísať triezvy pohľad 
na aktuálnu situáciu. Upozorňujem, že nie som 
zástanca Applu, ale sympatizujem s oboma stra-
nami a denne používam obe zariadenia.
Existuje hneď niekoľko aspektov Apple eko-
systému, ktoré majú tendenciu udržiavať 
používateľov na svojej strane. Sú to najmä 
služby, ako iTunes (nemám na mysli synchro-
nizáciu), iCloud, AirPlay, iMessage a v nepos-

lednej miere aj samotný obchod s aplikáciami 
App Store. Človek sa rýchlo stáva závislý na 
synchronizácií, plynulom prechode medzi 
zariadeniami a podobne. Posledné štatistky 
spoločnosti App Annie ukazujú, že mesačné 
príjmy z App Store sú o 300 percent vyššie, ako 
v prípade Google Play. Ak zoberieme v úvahu, 
že počet užívateľov Androidu už dávno prekonal 
tých, čo využívajú iOS (zariadení s Androidom 
je 5x viac), získame zaujímavý nepomer.Vďaka 
svojej prehnanej kontrole kvality a  náročnému 
procesu schvaľovania, má Apple v ponuke lepšie 
odladené aplikácie, no v praxi sú vo väčšine 
prípadov aj drahšie. Avšak je bežné, že ľudia 
si radi priplatia za kvalitu. Na druhú stranu, 
v Google Play sa mi veľmi osvedčila možnosť 
vrátenia zakúpenej aplikácie do 15 minút. Takto 
si môžem otestovať hľadanú appku a pokiaľ mi 
nevyhovuje,  jednoducho ju vrátim a skúsim 
inú. Ďalšia, veľmi užitočná funkcia, je vzdialená 
inštalácia aplikácií prostredníctvom prehliadača.
Čo sa týka užívateľského prostredia, Apple ho 
má prepracované do úplných detailov a mnohé 
z nich si niektorí používatelia niekedy ani neu-
vedomujú. Avšak musím  priznať, že už nejakú 
tú dobu stagnuje na jednom mieste a komunita 
Apple fanúšikov začína z toho byť podráždená. 
Android sa naopak od svojho predstavenia 
posunul o kus vpred a dizajn je teraz omnoho 
minimalistickejší, prehľadnejší a samotné 
užívateľské prostredie je veľmi rýchle. Čo sa týka 
spomínaných nadstavieb, ako TouchWiz, nepáči 
sa mi, že výrobca v snahe presadiť vlastné 
aplikácie, pred-inštaloval tieto nastálo, takže bez 
rootu ich nikto odtiaľ nedostane. Aby som sa 
upresnil, samotné aplikácie mi nevadia, ale skôr 
ten neporiadok, ktorý zanechá dve strany úplne 
nevyužitého softvéru.
Mnohí fanúšikovia často narážajú na 
obmedzenosť systému iOS. S týmto tvrdením 
sa čiastočne stotožňujem, hlavne čo sa týka 
práce so súbormi, ktorá je na Androide oveľa 
jednoduchšia. Pripojím si telefón k PC alebo 
Mac-u a smelo kopírujem všetok obsah. Na 
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zábava ako rzovíjanie logického myslenia.
 
Hlavolamy
Logické hlavolamy rôznych typov v textovej 
alebo obrázkovej forme. Niektoré z nich majú 
nápovedu a niektoré možnosť odpovedať 
výberom správnej odpovede zo zoznamu vi-
acerých odpovedí. Výber odpovedí nemá zmysel 
pre každú hádanku, a preto niektoré z nich túto 
možnosť neponúkajú.
 
Moje aplikácie prihlásené Android aplikácie do 
súťaže Android Code
Do súťaže som nakoniec prihlásil všetky ap-
likácie, ktoré mám na Google Play.
 
Ako dlho trval vývoj víťaznej appky?

Od prvého dňa kedy som začal s vývojom až po 
posledný update ubehlo asi 8 mesiacov. Na ap-
likácií som pracoval vo voľnom čase a odhadom 
je to dokopy asi 70 hodín. Design aplikácie sa 
zmenil celkovo 3 krát. Pre porovnanie pôvodne 
vyzerali Hlavolamy takto: 
Vývoj prebiehal tak, že som chcel vytvoriť 
pokračovanie aplikácie Slovenské hádanky, s log-
ickými otázkami. Dostal som sa k tomu tak, že 

na thedailywtf.com som si prečítal príspevok o 
pohovore kde sa zamestnanec firmy pokúšal po-
mocou logických hádaniek prekvapiť uchádzača. 
Jednou z nich bola aj hádanka so žiarovkami. To 
vyvolalo môj záujem o tento druh hádaniek a 
následne myšlienku urobiť Android aplikáciu s 
databázou takýchto hádaniek. Začal som hľadať 
zdroj hádaniek, a pri tom som natrafil na stránku 
brainden.com, ktorá sa stala zdrojom obsahu 
pre Hlavolamy. Kontaktoval som jej tvorcu - Jána 
Adamoviča, ktorý súhlasil s využitým hádaniek 
v mojej aplikácií. Spolupráca s ním priniesla aj 
ďalšie výhody. Spoločne sme navrhovali dizajn 
aplikácie a Ján pracoval na obsahu, dodatočnom 
preklade hádaniek a testovaní aplikácie.

Ako si sa dostal k programovaniu Android ap-
likácií? Kedy si naprogramoval “Hello World!” 
tutoriál?

“Hello World!” som si vyskúšal koncom roku 
2011. Vtedy som sa po prvýkrát dostal k pro-
gramovaniu pre Android. Predtým som skúšal 
napríklad XNA, Asp.Net alebo Silverlight hlavne 
z dôvodu že v práci sme nové technológie 
nepoužívali. Android ma zaujal najviac a odvt-
edy sa mu venujem.
 
Ktorá bola tvoja prvá Android aplikácia? Čo 
bolo podnetom pre jej vznik?

Prvou aplikáciou bola hra Dice conquer. Po 
rozhovore s kolegom, ktorý spomenul jej PC 
predlohu som dostal nápad vyskúšať si pro-
gramovanie aplikácií pre Android na reálnom 
projekte, ktorý by mal zmysel urobiť. Rozhodol 
som sa urobiť verziu pre Android a za pár dní 
bola hra hotová.
 
Ktorá tvoja Android aplikácia je podľa teba 
najlepšia? Aké máš s ňou ďalšie plány?

Aplikácia Hlavolamy(Brain Teasers) je určite 
najlepšia, aj z dôvodu že som do nej investoval 
oveľa viacej času oproti ostatným dvom. Ďalšie 
plány odložené na neurčito zahŕňajú určite na-
jviac požadovanú funkcionalitu a to interaktivitu 
s jednotlivými hádankami, aby bolo možné 
odpoveď nejakým spôsobom zadať alebo sa ku 
nej dopracovať riešeným hry - vypĺňanie tabuľky 
pre Einsteinove hádanky, prelievanie tekutín 
alebo ukladanie zápaliek. Možno tiež verzia pre 
iPhone.
 
Čo sa ti na vývoji Android aplikácií páči v po-
rovnaní s inými platformami či technológiami?

Programovanie pre IPhone ani pre Windows 
Phone som si zatiaľ nevyskúšal, preto s ostatný-
mi mobilnými technológiami Android nemôžem 
porovnať avšak oproti ostatným technológiám 
sa mi páči použitá architektúra Model-view-
controller.

Ako sa snažíš na svojej aplikácii zarobiť? Máš 
platenú verziu s prídavnými funkciami? Či 
zobrazuješ platené reklamy?

V aplikácií nie je žiadna reklama ani nijako 
nezarába. Pri jej tvorbe sme sa rozhodli, že 
reklamu nepoužijeme aby sme nepokazili 
používateľom zážitok z používania. V prípade 
rozšírenia aplikácie o interaktívne riešenia 
by Hlavolamy zostali zdarma a vyšla by nová 
platená verzia, ktorá by ponúkala práve možnosť 
interakcie v hádankách.
 
Aké vývojové nástroje používaš?

Používam Eclipse s Android plugin-om, aplikácie 
testujem primárne na reálnom zariadení, konk-
rétne Galaxy Nexus, a v prípade že potrebujem 
simulovať konkrétne zariadenie s určitou ver-
ziou Android OS tak použijem emulátor.
Ak by si mal vybrať jednu technickú črtu 
operačného systému, ktorá sa tebe ako pro-
gramátorovi najviac páči, čo by to bolo?

iPhone som musel kopírovať hudbu cez iTunes, 
fotografie cez iPhoto, videá cez softvér tretích 
strán a podobne. Obmedzenosť v kontexte s 
grafickým prostredím veľmi nevnímam. Ako 
dlhoročný používateľ iOS som bol zvyknutý 
na plochy s aplikáciami, ktoré je podobné ako 
na Androide. Vďaka tomu widgety a úvodnú 
obrazovku veľmi nepoužívam. Naopak celkom 
zaujímavú úlohu zohrávajú živé tapety, ktorých 
v obchode Google Play nájdete neúrekom a sú 
skvelé. Medzi najväčšiu výhodu užívateľského 
prostredia označím prepracovanú notifikačnú 
lištu, z ktorej mám prístup ku všetkému čo 
sa v mojom telefóne deje. Nemusím ísť do 
nastavení, aby som si zapol Wi-Fi alebo znížil jas 
obrazovky. Skutočne nechápem prečo to Apple 
nezahrnul do svojej verzie notifikačného centra, 
no zrejme by tým vznikli nové patentové vojny.
To bolo len okrajovo k niektorým témam, 
ktoré si rozoberieme v ďalších pokračovaniach. 
Poďme prejsť k samotnému prechodu, s čím je 
spojený, ako sa naň pripraviť a čo všetko treba 
vykonať.

Príprava na prechod:
Pred tým, než vložíte SIM kartu do nového zaria-
denia, je nutné položiť si otázku: Aké údaje sú 
pre mňa dôležité a aký obsah chcem preniesť. 
Určite budu všetci ako prvé hľadať spôsob 
prenosu kontaktov, pretože telefonovanie je pre 
každého používateľa stále kľúčovou záležitosťou. 
Existuje hneď niekoľko možností, ako to urobiť. 
Ak používate Gmail, odporúčam použiť metódu 
synchronizácie s Google, ktorú nájdete na konci 
článku. V prípade, že používate iCloud využiť 
môžete  druhú metódu, ktorá zahŕňa exporto-
vanie kontaktov z iCloud a následné nahranie 
na vnútornú pamäť Android telefónu. Osobne 
považujem tieto dve možnosti za najrýchlejšie a 
najjednoduchšie, no existuje množstvo softvéru, 
ktoré dokáže tento proces automatizovať (napr. 
www.copytrans.net).
Ďalším, pre niekoho dôležitým obsahom smart-
fónu sú SMS správy. V tomto prípade mám pre 
vás zlú správu, neexistuje žiaden jednoduchý 
spôsob, ako preniesť SMS správy do iného zaria-
denia. Ak u vás existujú konkrétne špecifické 
správy, môžete si ich skopírovať podržaním 
prsta nad správou a následne odoslať e-mailom 
na vlastnú adresu. Znova je tu možnosť využiť 
rôzny softvér, určený špeciálne pre tieto účely 
napr. (www.backuptrans.com)
V prípade fotografií je to veľmi jednoduché. V 
operačnom systéme Windows len jednoducho 
pripojíte iPhone k PC a otvoríte Tento počítač. 
Dvojitým kliknutím na iPhone sa otvorí nové 
okno, kde nájdete adresár DCIM (podobne 
ako na digitálnom fotoaparáte). Tento obsa-
huje všetky vaše fotografie a videá, uložené vo 
vnútornej pamäti. Skopírujte adresár niekde 
na pevný disk. Neskôr si ukážeme, ako preniesť 
fotografie do Androidu.

Prvé spustenie Androidu:

Všetko potrebné pre zachovanie osobnýh 
údajov a obsahu z iPhonu sme vykonali a teraz 
môžeme prejsť k spusteniu samotného Android 
telefónu. Upozoňujem, že nasledujúci text 
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V prípade Androidu je to možnosť získať povo-
lenie a následne používať skoro všetky možnosti 
telefónu (sms, kamera,..) a tým v aplikácií využiť 
naozaj celý potenciál toho, že beží na telefóne.

Čo by si odporučil ostatným (začínajúcim) An-
droid programátorom,tvoje rady developerom 
pri tvorbe nových aplikácií?

Pri tvorbe novej aplikácie s úmyslom vložiť ju na 
Google Play je dobré spraviť si prieskum a zistiť, 
či už podobná aplikácia, ktorá ponúka viacej 
možností neexistuje.
Z technického hľadiska je vhodné zamerať sa 
aj na look&feel a investovať čas aj do učenia 
sa ako používať štýly a layouty (hlavne Relative 
layout) a vytvoriť zaujímavý vzhľad aplikácie.

Čo ti na Androide prekáža, aký máš názor na 
bezpečnosť OS Android?

 Pri tvorbe aplikácií je to hlavne nutnosť 
prispôsobiť rozloženie prvkov (layout) zaria-
deniam s rôznymi veľkosťami a rozlíšeniami, 
čo predlžuje vývoj. Roztrieštenosť a tým rôzne 
chyby vyskytujúce sa len na konkrétnych zariad-
eniach, ktoré je ťažké identifikovať a opraviť bez 
konkrétneho zariadenia.
V bezpečnosti Androidu považujem za prob-
lém to, že Google presúva zodpovednosť 
na používateľov, z ktorých nie každý dokáže 
identifikovať možné hrozby pri inštalácií ap-
likácie.
 
Aký máš telefón?

Momentálne používam Samsung Galaxy Nexus.

Peter Jurkovič, autor víťaznej ap-
likácie Dril – angličtina efektívne 
[kategória Slovenské aplikácie]

Krátke Bio 
Mám 24 rokov, momentálne študujem v Brne na 
Masarykovej univerzite, popri štúdiu pracujem 
ako Junior Java Developer. Ak mi ostane nejaký 
voľný čas, tak je zo mňa Freelance web devel-
oper. Okrem toho mám rád šport, elektronickú 
hudbu, „žúrky”... 
Moje Android aplikácie 
Zatiaľ som vytvoril len dve Android aplikácie, 
resp. len jednu vo dvoch variantách: Dril - eng-
lish effectively a Dril ¬ german effectively. 

Moje aplikácie prihlásené Android aplikácie do 
súťaže Android Code 
Do Android Code som prihlásil Dril - english 
effectively. 

Ako dlho trval vývoj víťaznej appky? 

Presný čas neviem, ale zabralo mi to pomerne 
veľa času, pretože to bola moja prvá reálna An-
droid aplikácia, popri jej vývoji som sa učil. Môj 

hrubý odhad je 35 man-days. 

Ako si sa dostal k programovaniu Android 
aplikácií? Kedy si vyskúšal “Hello World!” 
tutoriál? 

K programovaniu Android aplikácií som sa dostal 
po kúpe mobilného telefónu s Android OS, čo 
bolo niekedy v júli 2012. Odvtedy som sa začal 
intenzívnejšie zaujímať o mobilné platformy, 
prečítal pár článkov a vyskúšal „Hello Word”. 

Ktorá bola tvoja prvá Android aplikácia? Čo 
bolo podnetom pre jej vznik? 

Moja prvá Android aplikácia bola Dril, s ktorou 
som uspel v súťaži Android Code. Hlavný 
dôvod vzniku bola potreba zdokonalenia sa v 
angličtine. Pomerne často cestujem, chcel som 
popri cestovaní vhodne využiť voľný čas a naučiť 
sa pár nových slovíčok. Inšpiráciou sa mi stala 
aplikácia v našom univerzitnom IS, ktorá funguje 
na podobnom princípe. 

Aké máš ďalšie plány? 

Určité plány s ňou mám, pomerne dosť zaujíma-
vých vylepšení navrhli sami užívateľa, ktoré ale 
zatiaľ nemám možnosť realizovať z dôvodu min-
imálneho voľného času. Vylepšiť plánujem nie 
len samotnú aplikáciu, ale ja jej webovú časť. 

Čo sa ti na vývoji Android aplikácií páči v po-
rovnaní s inými platformami či technológiami? 

Porovnávať s inými platformami veľmi 
nemôžem, pretože s nimi nemám praktické 
skúsenosti, ale čo sa týka Androidu, tak je to 
zaujímavá, dobre navrhnutá platforma, na ktorej 

je relatívne jednoduché vyvíjať. Za nevýhodu 
považujem veľké množstvo rozličných zariadení, 
s rôznym rozlíšením a hustotou pixelov, pre 
ktoré je nutné aplikáciu optimalizovať a odladiť. 

Ako sa snažíš na svojej aplikácii zarobiť? Máš 
platenú verziu sprídavnými funkciami? Či 
zobrazuješ platené reklamy? 

Na aplikácii sa nesnažím nijako zarobiť, neob-

sahuje žiadne reklamy, či skryté poplatky, robil 
som ju hlavne z dôvodu spoznania Android 
platformy a pre ostatných študentov. 

Aké vývojové nástroje používaš? 

Vývoj som realizoval na OS Ubuntu, vývojovom 
prostredí Eclipse a ako verzovací nástroj som 
použil Git. Ak by si mal vybrať jednu technickú 
črtu operačného systému, ktorá sa tebe ako 
programátorovi najviac páči, čo by to bolo? 
Zaujímavých čŕt, ktoré som mal možnosť 
spoznať, má Android pomerne veľa. Ak by som 
mal vybrať jednu z nich, tak asi jednoduchosť 
používania vlákien. 

Čo by si odporučil ostatným (začínajúcim) An-
droid programátorom, tvoje rady developerom 
pri tvorbe nových aplikácií? 

Aby boli vytrvalí pri riešení problémov.. 

Čo ti na Androide prekáža, aký máš názor na 
bezpečnosť OS Android? 

Toto je pomerne často diskutovaná téma. Môj 
názor je, že bezpečnosť systému závisí hlavne od 
jeho užívateľa. 

Aký máš telefón? 

Samsung Galaxy SII, odporúčam :) 
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opisuje spustenie smartfónu Samsung Galaxy 
S III. Na iných zariadeniach môže byť úvodné 
nastavenie mierne zmenené, ale podstata je 
rovnaká.
Po prvom zapnutí telefónu a naštartovaní 
Androidu sa zobrazí úvodná obrazovka s 
logom výrobcu a možnosťou vybrať si rodný 
jazyk, s ktorým bude operačný systém s vami 
komunikovať. Pokračujeme stlačením tlačidla 
„Nasledjúce“. Pripojíme na lokálnu sieť pros-
tredníctvom bezdrôtovej technológie Wi-Fi a 
ďalej nastavíme dátum a čas, pričom máme v 
ponuke automatický režim, ktorý stiahne údaje 
z internetu. V ďalšom pohľade sa vás smartfón 
spýta, či už máte Google účet alebo nie. Tento 

je pre chod Androidu nevyhnutný a pokiaľ ho 
nemáte, určite si ho vytvorte. Osobne účet 
mám, takže som stlačil tlačidlo „Áno“,  čím som 
sa dostal na nový pohľad s políčkami  na zadanie 
prihlasovacích údajov. Po potvrdení bude zaria-
deniu chvíľu trvať, kým prebehne počiatočná 
synchronizácia údajov. Následne sa vás smartfón 
spýta, či chcete pridať kreditnú kartu k vášmu 
Google účtu. V tomto bode je to len na vás, 
nakoľko sa musíte sami rozhodnúť, či chcete za 
niektoré aplikácie platiť alebo budete využívať 
nelegálne zdroje.  Pridať kartu je možné aj 
neskôr, tak kľudne môžete tento krok preskočiť. 
V ďalšom okne budete môcť povoliť alebo zrušiť 

používanie údajov o polohe Wi-Fi a mobilnej 
siete. Rovnako sa rozhodnete, či povolíte Google 
aplikáciám prístup k vašej polohe. Potvrdením 
sa dostanete na poslednú uvítaciu obrazovku, 
kde stlačte tlačidlo „Dokončiť“ a konečne bu-
dete môcť použivať vaše zariadenie. 
Grafická nadstavba od Samsungu mi dokon-
caposkytla prvé tipy, ako zvládnuť ovládanie 
používateľského prostredia Androidu, čo určite 
ocenia noví majitelia, ktorí sa s týmto systémom 
doposiaľ nestretli. Ak ste počas prihlasovania 
zadali Google účtet, s ktorým ste si chynchro-
nizovali svoje kontakty z iPhone, tieto by mali 
byť už aj na vašom Android zariadení. Foto-
grafie, získané z iPhone si jednoducho pre-

kopírujete pripojením Androidu k počítaču, to 
isté platí aj o hudbe.

V budúcej časti nájdete:

V ďalšej časti sa bližšie pozrieme na obchod 
Google Play a porovnáme si ho s AppStore, od 
spoločnosti Apple. Pozrieme sa na obľúbené ap-
likácie z iOS a ich verzie pre Android, prípadne 
si ukážeme nejaké náhrady. Ak by ste sa chceli 
v budúcej časti dozvedieť niečo čo vás zaujíma, 
neváhajte nám poslať námet do redakcie. 

Ako preniesť kontakty z iPhone do Androidu 
pomocou Google účtu:

• Pripojte iPhone k PC/Mac a otvorte aplikáciu 
iTunes

• V pravom hornom rohu kliknite na svoje 
zariadenie

•  Otvorte položku “Informácie” a zaškrtnite 
pole “synchronizovať kontakty s apl.” a nap-
ravo vyberte Google Contacts

•  Potvrďte podmienky spoločnosti Google a 
zadajte svoje prihlasovacie údaje pre svoj 
Google účet

• Kontakty sa následne nahrajú a zostanú 
uložené v databáze Googlu

• Na Vašom Android smartfóne, otvorte Nasta-
venia-> Google a vyberte svoj účet. 

• Otvorí sa nový pohľad, kde zaškrtnite 
možnosť „Synchronizovať Kontakty“

• Potvrďte tlačidlom „Synch. teraz“

Ako preniesť kontakty z iPhone do Androidu 
pomocou iCloud-u:

• Na iPhone otvorte Nastavenia -> iCloud a 
povoľte možnosť Kontakty. Týmto sa všetky 
kontakty synchronizujú na váš iCloud účet. 

• V prehliadači na PC/Mac otvorte stránku 
www.icloud.com a prihláste sa.

• Stlačte veľké tlačidlo „Kontakty“ a otvorí sa 
vám nové okno s prostredím podobným s 
aplikáciou na iPade.

• Vľavom dolnom rohu kliknite na malé tlačidlo 
s ikonou pre nastavenia a vyberte ponuku 
„Vybrat vše“

• Znova kliknite na tlačidlo, no tentokrát vy-
berte ponuku „Exportovat vCard“

• Súbor so všetkými kontaktmi by sa mal auto-
maticky stiahnuť na váš pevný disk.

• Pripojte vaše Android zariadenie k PC/Mac
• Skopírujte .vcf súbor, ktorý ste predtým sti-

ahli, kamkoľvek do pamäti telefónu.
• Otvorte aplikáciu, ktorá zobrazje obsah vnú-

tornej pamäte a vyhľadajte súbor s kontaktmi
• Kliknite na tento súbor a potvrďte Import.

MICHAL CHOVAŇÁK
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