
Aké IT zariadenie si budete 

kupovať na konci tohto roka? 
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Čo sa predávalo v roku 2013? 

• Predajným hitom bol smartfón, ale skôr 

strednej triedy 

• Mierny nástup tabletov a ultrabookov – 

drahé, bez aplikácií 

• Klasické stolné počítače? Podnikový sektor, 

hry, strih videa, animácie 

• Najpredávanejšie IT zariadenie na 

Slovensku = notebook do 500 EUR 
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CES 2014: TU SA RODIA TRENDY 

    Január 2014 
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Január 2014 CES Las Vegas 

 Zariadenia typu 2 v 1 = smartfón a notebook v 

jednom 

 Nový typ ovládania počítačov pomocou 3D 

kamery. IT zariadenie nás vidí, počuje a cíti 
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Január 2014 CES Las Vegas 

 Prichádzajú tablety s uhlopriečkou 12,2 palca. 

Spolu s klávesnicou a myšou tvoria notebook 

 Na svete sú super smartfóny, ktoré odolajú 

vode, tlaku, pádu i vysokej teplote 
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Krivky sú móde 

 Zakrivené televízory ale aj zakrivené 

smartfóny vyzerajú sexy, hlavne OLED 

 Prinášajú lepší zážitok zo sledovania TV = 3D 

obraz bez okuliarov 
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Krivky sú v móde 

 Pri smartfónoch je to flexibilita – nezlomia sa 

 Samoliečiteľný zadný kryt u smartfónov – 

jemné škabance zmiznú po pošúchaní 

 Špecialitou je 20 palcový OLED tablet 
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Bitka operačných systémov 

 Traja hráči na bojisku: Microsoft Windows, 

Google Android/Chrome a Apple iOS/Mac OS 

(kde je Linux na osobných počítačoch?) 

 Windows je platený, ostatné sú “zadarmo” 

 Ľudia sa pre operačný system rozhodujú na 

základe dostupných aplikácií, tam vedie 

Android a iOS 

 21. 4. 2014 končí podpora Windows XP – 

obchodná príležitosť pre všetkých 
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MWC 2014 

      Február 2014 
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Február MWC 2014 Barcelona 

 Hlavné produkty: Galaxy S5 a Sony Xperia Z2 

 Prichádzajú inteligentné náramky – 

zaznamenávajú celú vašu činnosť 
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Február MWC 2014 Barcelona 

 Kde je súkromie? Taký luxus už po nástupe 

internetu nemáme! 

 Vo výhľade sú naozaj ohybné displeje 

smartónu, čakáme ich v septembri 
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Kde sa vyrábajú IT zariadenia 

 92 % všetkých zariadení je vyrobených v 

Číne, z toho 80 % v závode Foxconn 

 Foxconn má pobočky po svete, na Slovensku 

v Nitre (Sony), v ČR v Pardubiciach (rôzne 

značky) 
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Kde sa vyrábajú IT zariadenia 

 Pozícia Číny sa mení – z najväčšieho 

producenta na súčasne najväčšieho 

spotrebiteľa 

 Perspektívny trh v EU je Rumunsko 
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Špeciálna téma 

 3D tlač – asi najväčší potenciál rastu 

 Prichádzajú 3D tlačky za 1000 USD 
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SOFTECON 2014 

     Ako teda ďalej? 
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Quo Vadis? 

 Ideálnym zariadením je buď phablet alebo 

zariadenie 2 v 1 s odnímateľným displejom 

 Cloud je nevyhnutnosťou – pri výmene 

zariadení neprídete o nič a prechod je 

bezbolestný – OneDrive, Dropbox, Evernote 

 Vaše zariadenie by malo podporovať 4G 

pripojenie 

 Ako v zahraničí? Viber, Whatsup, Roamer je 

jemná náhrada, ale chce to EU Roaming 
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Quo Vadis? 

 Nastupujú B-čkové značky za super nízke 

ceny a s dobrou kvalitou 

 Najčastejším tabletom na Slovensku je ….. 
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Quo Vadis? 

 Prichádzajú značky ako je ZTE, Huawei, 

Colorovo, GoClever. Tablet < 100 EUR 

 Najviac zarábajú značky ako Apple, Lenovo, 

Samsung a Sony. Nositelia inovácií 
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                Toto leto bude horúce … 
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