
2. Otvorte emailový klient vo Vašom telefóne / tablete. 3) Zadajte email, meno, heslo
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Nastavenie e-mailového klienta pre iPad, iPod, iPhone
Nižšie uvedené postupy slúžia na konfiguráciu emailových klientov pre zariadenia typu Android.

1. Prihláste sa cez internetový prehliadač, na adrese mail.centrum.sk do Vašej schránky.

Prihláste sa cez internetový prehliadač do Vašej emailovej schránky. Skontrolujte v nastaveniach Vašej schránky – v časti 
Východisková schránka – položka IMAP. Musí byť zaškrtnutá voľba ÁNO pri texte povoliť IMAP. Premenovanie priečinkov 
odporúčame nechať predvolene – 1-Priečinky nepremenovávať

Všetky nastavenia, ktoré sú uvedené nižšie fungujú pre schránky na serveroch centrum.sk, atlas.sk a pobox.sk. Pri 
nastavovaní, prosíme, zameňte meno servera za to, na ktorom je umiestnená Vaša schránka.



Upozornenia a poznámky

 SMTP server odchádzajúcej pošty funguje len na území Slovenska a Česka. (IP adresa musí byť lokalizovaná v tomto štáte). 

V prípade potreby používať poštu zo zahraničia je potrebné buď postupovať podľa pokynu nižšie (cez webovú 
mobilnú verziu mailu) alebo dočasne nastaviť SMTP server v nastavení – postup uvedený vyššie, na údaje, ktoré 
získate od miestneho poskytovateľa internetového pripojenia (ISP). Po návrate domov bude potrebné nastavenie 
zmeniť na pôvodné (t.j. server SMTP smtp.centrum.sk)

V prípade problémov odosielania pošty, prosím skúste najskôr webovú verziu emailu na adrese https://mail.cen-
trum.sk alebo mobilnú verziu pre mobily a tablety na adrese https://m.mail.centrum.sk . V prípade, ak tieto fungujú, je 
pravdepodobné že chyba bude v nastaveniach Vášho emailového klienta. 

Ak používate POP3, správy môžu zmiznúť z webovej verzie Vašej schránky, zostanú len v zariadení, z ktorého ste si ich 
pozerali, resp. „stiahli“. Z tohto dôvodu POP3 neodporúčame využívať.

V prípade pretrvávajúcich problémov kontaktujte prosím helpdesk,
 na adrese: help@newsandmedia.sk

2. Otvorte emailový klient vo Vašom telefóne / tablete. 4) Zvoľte ULOŽIŤ - Save

Typ servera: IMAP

Server prichádzajúcej pošty: imap.centrum.sk

PORT: 993

Zabezpečenie: SSL

Server odchádzajúcej pošty: smtp.centrum.sk

PORT: 465

Zabezpečenie: SSL

Používateľské meno uvádzajte vždy v tvare celej emailovej 

adresy, napríklad: meno.priezvisko@centrum.sk
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