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Určené: ZO SZV, KČ SZV Bratislava 12.01.2021 

 

Obežník SZV č. 2/2021 

U s m e r n e n i e 

k ukončeniu služieb elektronickej pošty spoločnosti Slovak Telekom 

 

 
Slovenský zväz včelárov informuje svojich členov, že spoločnosť Slovak Telekom, 

ktorá je najväčším slovenským telekomunikačným operátorom, ukončuje poskytovanie 

elektronickej pošty (e-mailu). Z dôvodu zvyšovania kvality, modernizácie technologických 

platforiem a poskytovaných služieb pristupuje k ukončeniu starších a menej využívaných 

služieb, ktorou je aj elektronická pošta. K ukončeniu poskytovania elektronickej pošty došlo 

ku dňu 31.12.2020.  

Od 1. januára 2021 bude služba vypnutá a do schránky už nebudete mať prístup. 

Rušenie sa týka e-mailov končiacich:   

@stonline.sk 

@mail.t-com.sk 

@mail.telekom.sk 

@posta.telekom.sk 

@gsm.eurotel.sk 

@e-zones.sk 

@t-zones.sk 

@ba.telecom.sk 

@bb.telecom.sk 

@ke.telecom.sk 

@mail.eurotel.sk 

@mail.t-mobile.sk 

@t-centrum.sk 

@credit.stonline.sk 

@credit.t-com.sk 

@mojtelecom.sk 
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Prosíme, aby ste následne nahlásili zmenu e-mailovej adresy: 

1. Vašej ZO SZV (predseda, tajomník), 

2. Sekretariátu SZV (emailom na sekretariat@vcelari.sk), 

3. CEHZ - pomocou prílohy č. 3 Vyhlášky č. 285/2017 Z.z. o identifikácii a registrácii 

včelstiev (Hlásenie zmien). 

 

Podrobnejšie informácie o tom, ako si importujete e-maily z tejto schránky do e-mailového 

Gmail konta, do počítača alebo MS Outlooku nájdete po kliknutí na Najčastejšie otázky na 

stránke https://www.telekom.sk/wiki/internet/ukoncenie-sluzieb-elektronickej-posty 

 

Chceli by sme poprosiť tých z Vás, ktorí používajú takýto e-mail, aby si vytvorili nové 

bezplatné e-mailové konto u iných poskytovateľov akými sú napríklad: 

• Google Gmail (Vytvorenie účtu Google) 

• Zoznam (https://mail.zoznam.sk/registration/index) 

• Microsoft Outlook (Outlook – bezplatný osobný e-mail a kalendár od spoločnosti 

Microsoft ) 

 

 

Sekretariát Slovenského zväzu včelárov Vám bude aj naďalej prostredníctvom e-mailov 

zasielať obežníky a ďalšie dôležité informácie o činnosti SZV, preto je dôležité vytvorenie 

a nahlásenie Vašej novej e-mailovej adresy. 

 

 

 

 
S pozdravom 

Ing. Milan Rusnák      

predseda SZV 
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