
Začíname s elektronickou poštou 

Elektronická pošta 

Internet nám v súčasnosti poskytuje veľa rozličných služieb. Okrem služby WWW patrí 

medzi najpoužívanejšie služby elektronická pošta. 

Elektronická pošta, nazývaná tiež e-mail, je veľmi efektívny, cenovo výhodný a rýchly 

prostriedok komunikácie medzi používateľmi internetu na celom svete. Odoslanú správu 

dostane adresát na ľubovoľnom mieste sveta v priebehu niekoľkých minút. Elektronickú 

poštu môžete využívať namiesto telefónu, alebo môžete ňou posielať rôzne dokumenty v 

elektronickej forme, a nahrádzať tak tradičnú poštu.  

Pri práci s elektronickou poštou spolupracujú dva programy. Špeciálny program, označovaný 

ako poštový klient, vám umožní správu napísať aj odoslať. Odoslaný list putuje k vášmu 

poskytovateľovi a tam ho príslušný program, označovaný ako poštový server, prevezme a 

pošle ďalej. Vo svojich počiatkoch poštu ukladali na lokálny disk a správy a ďalšie 

informácie si so serverom poskytovateľa emailové schránky vymieňali pomocou 

internetových protokolov. V súčasnosti sú obľúbenejšie poštové klienty, ktoré netreba 

inštalovať a pracujú na základe internetovej komunikácie. Nazývame ich webové poštové 

klienty. 

Pretože k sieti nie ste pripojení nepretržite, poštový server došlú poštu uloží na disk do 

schránky. V nej pošta leží, pokiaľ si ju pomocou príslušného príkazu svojho poštového klienta 

nevyzdvihnete. Server tak vlastne plní funkciu poštového úradu. Poštový klient môže na 

jednom počítači používať viacero používateľov. 

Spustenie programu elektronickej pošty 

Jedným z webových programov, ktoré slúžia na prácu s elektronickou poštou je poštový 

klient Gmail. Pre prácu s programom Gmail je potrebné si najskôr vytvoriť konto: 

Gmail – vytvorenie konta 

Pre prácu s elektronickou poštou je potrebné mať vytvorené konto v poštovom klientovi. 

Jedným z najobľúbenejších poštových klientov je Gmail. Konto si vytvoríte v ľubovoľnom 

prehliadači.  

1. Do adresného poľa prehliadača vložte adresu google.sk.  



2. V zobrazenom okne vyhľadávača Google kliknite na tlačidlo Gmail (vpravo hore). 

 
3. V ďalšom kroku kliknite na linku Vytvoriť účet. 

 
4. Vyplňte formulár pre vytvorenie účtu. Počas vyplňovania si všímajte reakciu 

formulára na vložené údaje. Medzi často sa opakujúce chyby patria: 

- Používateľské meno je obsadené 

- Vytvorené heslo nespĺňa požiadavky (heslo musí obsahovať aspoň osem znakov 

a nemalo by byť ľahko uhádnuteľné, v hesle sa smú používať len písmená bez 

diakritiky a číslice). 

- Potvrdenie hesla neobsahuje to isté heslo (heslo rozlišuje malé a veľké písmená). 



 

V ďalšom kroku vyplňte telefónne číslo alebo e-mailovú adresu. Aspoň jeden z týchto údajov 

je dôležitý na prípadné obnovenie konta, keď zabudnete svoje prihlasovacie údaje. 

 

Po korektnom vyplnení formulára kliknite na tlačidlo Ďalej. Google bude po vás požadovať 

overenie účtu prostredníctvom mobilného telefónu (pošle vám SMS). Vložte číslo svojho 

mobilného telefónu, označte možnosť Textová správa (SMS) a kliknite na tlačidlo 

Pokračovať. 



 

V nasledujúcom kroku budete overovať svoj účet. V došlej SMS bude overovací kód, ktorý 

vložíte do overovacieho poľa: 

 

Pokiaľ ste všetko urobili správne, je potrebné ešte súhlasiť so zmluvnými podmienkami 

a spracovaním osobných údajov: 

 

Nasleduje ešte niekoľko informačných obrazoviek a nakoniec sa dostanete ku svojmu e-

mailovému kontu: 



 

Gmail – základy práce 

Pokiaľ máte vytvorený účet (konto) v Google, máte aj prístup do aplikácie Gmail. Stačí na 

stánke google.sk kliknúť na text Gmail v pravom 

hornom rohu. 

Vyberte si účet, do ktorého sa chcete prihlásiť 

a v ďalšom kroku vložte heslo: 

    

Po kliknutí na tlačidlo Ďalej sa otvorí okno aplikácie Gmail. V tomto okne sa zobrazujú rôzne 

priečinky (Doručené, S hviezdičkou, Odoslané, ...), tlačidlo Napísať správu, účet Google 

a ďalšie možnosti: 



 

Prečítanie pošty (správy) 

V priečinku Doručené nájdete doručenú elektronickú poštu (e-mail). Správy, ktoré už boli 

prečítané, majú bežnú hrúbku písma. Správy, ktoré ešte neboli prečítané, sú písané tučným 

(bold) písmom: 

 

Kliknutím na správu (prečítanú alebo neprečítanú) sa táto zobrazí: 

 



 

Napísanie a odoslanie listu (e-mailu) 

Vytvorenie nového listu (správy) začnite 

kliknutím na tlačidlo Napísať správu. 

 

Zobrazí sa dialógové okno pre vytvorenie 

novej správy. V tomto okne je potrebné 

vyplniť položky:  

- Komu: pole pre adresu príjemcu  

- Predmet: pole pre stručné 

vyjadrenie obsahu správy 

- Správa: text správy, ktorú chcete 

poslať adresátovi 

Nakoniec kliknete na tlačidlo Odoslať 

a správa sa odošle príjemcovi. 

Odpovedanie na správu 

Na prijatú a prečítanú správu môžete odpovedať ihneď po prečítaní. Je potrebné kliknúť na 

tlačidlo Odpovedať 

 

V takom prípade sa zobrazí okno pre napísanie odpovede aj s vyplnenou adresou: 



 

Do poľa pre napísanie odpovede napíšte odpoveď a kliknite na tlačidlo Odoslať. 

Priloženie prílohy ku správe 

Každá správa alebo odpoveď na správu môže obsahovať jednu alebo viac príloh. Prílohy sa 

prikladajú pri tvorení správy kliknutím na tlačidlo Priložiť súbory

 

Po kliknutí na toto tlačidlo sa zobrazí dialógové okno Odovzdať súbor: 

 

Nájdite disk a priečinok, v ktorom sa nachádza súbor 

alebo aj viac súborov, ktoré chcete priložiť ku správe ako 

prílohu. Označte všetko, čo chcete priložiť a kliknite na 

tlačidlo Otvoriť. 



Všetky priložené súbory sa načítajú  

Odoslanie správy s prílohou, dokončite kliknutím na tlačidlo Odoslať. 

Zobrazenie prílohy prijatej správy 

Prijatá správa, ktorá má prílohu má vľavo obrázok spinky: 

 

Kliknutím na správu sa zobrazí správa aj s prílohou. Položením kurzora myši na prílohu je 

možné prílohu stiahnuť alebo uložiť na Google disk: 

 

Gmail – pokročilé funkcie 

Gmail v rámci svojich služieb ponúka aj službu pre odosielanie správ viacerým príjemcom 

naraz, používanie skrytej pošty, presmerovanie pošty a ďalšie pokročilé funkcie. Na niektoré 

z týchto funkcií je potrebné použiť aplikáciu Kontakty. 

Kontakty a štítky 

Kontakty sú v akttuálnej 

verzii zaradené do aplikácií 



Google. Pridanie používateľa medzi kontakty sa môže urobiť tak, že položíte kurzor myši na 

meno používateľa a v zobrazenej tabuľke kliknete na Pridať medzi kontakty: 

Poštový klient Gmail je prednastavený tak, že pri odosielaní pošty sa adresát automaticky 

zaradí do priečinka Iné kontakty. Je to možné upraviť v Nastaveniach Gmail: 

 

Spustenie aplikácie Kontakty 

začnete kliknutím na Aplikácie 

Google a následne na aplikáciu 

Kontakty.   

Aplikácia sa zobrazí na novej karte Google Contacts:  

V priečinku Kontakty nájdete osoby, ktoré ste zaradili 

medzi kontakty a v priečinku Iné kontakty nájdete 

osoby, ktorým ste posielali e-mail. Okrem takto 

vložených kontaktov, môžete pridať ďalší kontakt 

kliknutím na tlačidlo Vytvorenie kontaktu. 



 

Pokiaľ chcete používať hromadné posielanie správ je potrebné si vytvoriť skupiny kontaktov. 

Skupiny kontaktov sa v Kontaktoch vytvárajú pomocou štítkov. Kliknite v ľavom stĺpci na 

Vytvoriť štítok a nasledujúcom okne štítok pomenujte a kliknite na Uložiť:  

 

Vyvorený štítok sa zobrazí v ľavom stĺpci. Kliknutím naň môžete začať pridávať kontakty. 

Do poľa Hladať uložte niektorý údaj z kontaktov a kliknite na nájdený kontakt.  

     

V zobrazenom profile kontaktu kliknite na tlačidlo Ďalšie 

akcie  

a potom na štítok, do ktorého chcete kontakt zaradiť:  

 

Nakoniec zatvorte okno s profilom kontaktu:  

Takýmto spôsobom môžete priradiť kontakty do skupín označených štítkami. Iný spôsob 

priradenia kontaktov ku štítkom je priamo zo zoznamu kontaktov alebo iných kontaktov. 

Položte kurzor myši na kontakt a kliknite na tlačidlo Ďalšie akcie: 



 

V zobrazenej ponuke kliknite na štítok, do ktorého chcete kontakt zaradiť. 

Posielanie hromadnej pošty 

Pri posielaní hromadnej pošty môžeme využiť skupiny kontaktov, priradených ku štítkom: 

1. V Gmail kliknite na tlačidlo Napísať správu . 

2. V dialógovom okne pre vytvorenie správy kliknite slovo Komu (Vybrať kontakty) 

. 

3. Kliknite na tlačidlo Moje kontakty . 

4. V ďalšej ponuke kliknite na štítok, v ktorom sú žiadané kontakty. 

5. Teraz môžete postupne označiť kontakty zaradené pod štítkom, alebo kliknutím na 

Vybrať všetko označte všetky kontakty . 

6. Po označení všetkých žiadaných kontaktov kliknite na Vložiť . 

7. Vyplňte pole Predmet, napíšte správu, ak treba tak priložte prílohu a kliknite na 

Odoslať.  

Posielanie skrytej kópie 

Skrytá kópia v elektronickej pošte znamená, že pokiaľ poštu posielate viacerým 

používateľom, tak pomocou skrytej kópie nevedia navzájom o tom, komu vaša pošta išla. 

Gmail umožňuje posielanie skrytej pošty kliknutím na položku Skrytá kópia pri písaní 

adresy prijímateľa, ktorého adresa nemá byť vidieť pre ďalších prijímateľov

 . V takom prípade sa 

zobrazí možnosť vložiť adresu skrytého príjemcu . 

Ďalej pokračujte tak, ako pri písaní bežného e-mailu, pričom nakoniec kliknite na tlačidlo 

Odoslať. 

 


