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Konto RIAM je konto pre využívanie služieb poskytovaných MŠVVaŠ. 

Pomocou jedného prihlasovacieho mena a hesla môžete v súčasnosti 

využívať niektoré a v budúcnosti všetky aplikácie poskytované MŠVVaŠ. 

Cieľom vytvorenia unifikovanej autentizácie je zjednodušenie prístupu 

k systémom rezortu školstva, správu týchto prístupov ako pre pedagogických 

tak nepedagogických pracovníkov, zvýšenie IT bezpečnosti pri prístupe k 

digitálnemu obsahu a v neposlednom rade odľahčiť administratívnu 

náročnosť pri práci so systémami rezortu školstva. 

 

Používateľská príručka k RIAM portálu je dokument, ktorý vysvetľuje 

orientáciu, funkcionalitu a postup pri práci s RIAM portálom. RIAM portál je 

portál pre spravovanie Vášho konta RIAM. V tejto príručke nájdete všetky 

potrebné informácie od postupu vytvorenia konta RIAM, úpravu svojho 

profilu, zmeny hesla až po funkcionalitu pre špecifické pozície. Práca s RIAM 

portálom je vysoko intuitívna s popisom ku každej funkcionalite a ku každému 

kroku. 
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Kde nájdete RIAM portál ? 

RIAM portál je služba, ktorá je dostupná v internej sieti MŠVVaŠ a rovnako tak aj na 

internete. Po otvorení internetového prehliadača (napr. Internet Explorer, Firefox, Chrome) 

zadajte adresu alebo jednoducho označte link: 

 

https://riam.iedu.sk alebo www.riam.sk  

 

Po otvorení odkazu na Vašom počítači (alebo mobilnom zariadení)1 sa Vám zobrazí 

prihlasovacie okno do RIAM portálu 

 

  

                                              
1 RIAM portál je plne prispôsobený pre prácu na mobilnom zariadení ako je mobilný telefón alebo tablet. 

https://riam.iedu.sk/
http://www.riam.sk/
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Konto RIAM Ďalšie informácie V tejto sekcii viete získať užitočné informácie k RIAM kontu ako je 

základná otázka „čo je konto RIAM“ ako aj odpoveď a pomoc na často 

kladené otázky medzi ktoré patria: 

- Ako si môžem vytvoriť konto RIAM ? 

- Ako si môžem spravovať osobné údaje v mojom RIAM konte ? 

- Ako môžem zmeniť svoje heslo ? 

- Čo keď sa nemôžete prihlásiť do konta RIAM ? 

- Kde nájdete ďalšiu pomoc a návody k Vášmu kontu RIAM ? 

 

 

Vyplnenie prihlasovacieho 

mena a hesla pre prihlásenie 

do portálu RIAM. 

Do prvého okna vyplňte Vaše prihlasovacie meno a do druhého okna 

vyplňte Vaše prístupové heslo 

 

 

 

Nemôžete získať prístup k 

svojmu kontu ? 

Ak nemôžete získať prístup k svojmu kontu z dôvodov ako strata hesla 

alebo zabudnutie hesla, v tejto časti Vám vieme pomôcť vytvoriť nové 

heslo a obnoviť bezpečnostné informácie 

 

 

Chcete si zmeniť heslo k 

svojmu kontu ? 

Ak si chcete zmeniť Vaše heslo k svojmu kontu v tejto časti Vám 

pomôžeme vytvoriť nové heslo a obnoviť prístup do aplikácií. 

 

 

Prihlásiť sa pomocou eID Táto funkcionalita je v stave vývoja a bude dostupná až neskôr 

 

 

Ešte nemáte konto RIAM ? 

Zaregistrujte sa teraz 

Pokiaľ nemáte vytvorené konto RIAM je potrebné sa zaregistrovať. 

Registrácia je možná len v prípade, že Vám riaditeľ poskytol TOKEN (kľúč 

vo formáte 1111-2222-3333-4444). 

 

Preto sa uistite či máte k dispozícií token pred vykonaním registrácie! 
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Ako sa zaregistrujem ? 

Pokiaľ nemáte vytvorené konto RIAM je potrebné sa zaregistrovať. Registrácia je možná 

iba s platným kľúčom resp. tokenom, ktorý ste obdržali od riaditeľa alebo zástupcu 

riaditeľa školy. Pokiaľ ste riaditeľ a nemáte vytvorené konto, požiadajte prosím 

o vygenerovanie tokenu predchádzajúceho riaditeľa školy alebo kontaktujte call centrum 

MŠVVaŠ SR (0800 138 033, helpdesk@iedu.sk). 

 

Postup pre registráciu: 

 

1. Overím si, že mám k dispozícií TOKEN (platný kľúč) vo formáte 1111-2222-3333-

4444. 

 

2. Zadám adresu alebo označím link pre prístup do úvodného okna: 

https://riam.iedu.sk  

 

3. V úvodnom okne označím odkaz „Zaregistrujte sa teraz“ v dolnej časti 

 

  

mailto:helpdesk@iedu.sk
https://riam.iedu.sk/


Strana 7 

Riam portál – používateľská príručka 

Martin Hunady 

 

4. V nasledujúcom okne vložte token (ukážka: 9724-4628-9451-8289), ktorý ste 

obdržali od riaditeľa alebo zástupcu riaditeľa na Vašej škole. Následne opíšte 

„CAPTCHU“ (znaky) do vyznačeného poľa. Ak „CAPTCHU“ (znaky) neviete prečítať 

označte „Nové“ pre vygenerovanie nových znakov. Následne označte „Ďalej“ 

 

 

 

5. Systém Vám zobrazí zoznam ľudí už registrovaných pre Vašu školu. Pokiaľ už máte 

vytvorené konto RIAM (napr. s pozíciou učiteľ na Vašej škole a chcete len pridať 

pozíciu) označte “Toto som ja”. Pokiaľ sa nenachádzate v zozname označte “Nie 

som v tomto zozname”. 

 

Vložte token 

Vložte CAPTCHU 
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6. Po označení “Nie som v tomto zozname” prejdete do formulára pre vyplnenie 

identifikačných údajov. (Po označení „Toto som ja“ sa Vám otvorí identický formulár 

s už vyplnenými údajmi, kde môžete doplniť chýbajúce údaje) 

 

 

 

Medzi povinné polia patrí Meno, Priezvisko (a rodné priezvisko), dátum narodenia 

a súkromný e-mail, ktorý slúži pre poslanie prvotného hesla, ktoré Vám bude 

vygenerované. Odporúčame doplniť všetky údaje ako je telefónne číslo, adresu 

trvalého bydliska, národnosť a miesto narodenia.2  

 

Po vyplnení všetkých údajov, označte „Ďalej“ v spodnej časti okna. Ak sú všetky 

údaje vyplnené správne ukáže sa Vám informácia o vytvorení konta RIAM. (ak ste 

niektoré potrebné údaje nevyplnili, systém Vás na to upozorní) 

 

Informácie o vytvorení konta ako aj prihlasovacie údaje vám budú zaslané na váš 

súkromný email.  Pokiaľ by email do 48 hodín neprišiel alebo ste omylom zadali 

nesprávny email, kontaktujte Call centrum MŠVVaŠ SR (0800 138 033, 

helpdesk@iedu.sk) 

 

                                              
2 Všetky údaje je potrebné vypĺňať s diakritikou 
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7. Na Váš súkromný e-mail, ktorý ste zadali do formulára príde správa o vytvorení 

konta. Pred prvým prihlásením je potrebné zmeniť heslo. Presný návod s krokmi je 

popísaný v správe. 

 

8. Pri zadávaní hesla musíte splniť nasledovné podmienky: Heslá musia mať aspoň 8 a 

najviac 14 znakov a obsahovať aspoň tri z nasledujúcich možností: veľké písmená, 

malé písmená, čísla a symboly !!! Heslo je možné zmeniť len raz za deň. 

 

9. Akonáhle máte zadané svoje heslo a máte svoj Riam účet, môžete sa prihlásiť 
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Ako sa prihlásim ? 

Po otvorení internetového prehliadača (napr. Internet Explorer, Firefox, Chrome) zadajte 

adresu alebo jednoducho označte link: 

 

https://riam.iedu.sk/    

alebo 

www.riam.sk  

 

Po otvorení odkazu na Vašom počítači (alebo mobilnom zariadení) sa Vám zobrazí 

prihlasovacie okno do RIAM portálu. V prihlasovacom okne vyplňte názov svojho účtu 

a heslo ktoré ste zadali. 

 

 

 

Po úspešnom prihlásení prejdete do okna RIAM portálu. 

  

https://riam.iedu.sk/riam/portal
http://www.riam.sk/
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V prípade, že máte problémy s prihlásením využite pomoc priamo v prihlasovacom okne 

RIAM. 

Nemôžete získať prístup ku svojmu kontu ? 

Ak ste stratili alebo zabudli heslo, vieme Vám pomôcť obnoviť prístup k Vášmu účtu. Po 

označení „Nemôžete získať prístup ku svojmu kontu ?“ viete resetovať Vaše heslo a zadať 

nové. Vyplňte názov vášho konta RIAM a opíšte znaky do vyznačeného poľa. Následne 

vyplňte vašu súkromnú e-mail adresu, ktorú ste zadávali pre poslanie bezpečnostného kódu. 

Ak sa e-mail adresa ktorú ste zadali zhoduje s e-mail adresou zadanou pri registrácií, bude 

Vám poslaný bezpečnostný kód. Následne tento kód opíšte do vyznačeného poľa a zadajte 

svoje nové heslo. 

 

Chcete si zmeniť heslo k svojmu kontu ? 

Pokiaľ potrebujete zmeniť heslo pre prístup k Vášmu Riam účtu označte „Chcete si zmeniť 

heslo k svojmu kontu ?“ v prihlasovacom okne. Odporúčame zmeniť heslo vždy, keď máte 

pocit, že Vaše heslo pozná niekto iný ako vy, ale aj pravidelne aspoň raz za polrok pre prípad, 

že Vše heslo niekto pozná a vy o tom neviete. Pri zmene hesla je potrebné zadať Vaše 

aktuálne heslo a následne nové heslo, ktoré je potrebné zadať pre kontrolu ešte raz. 

Následne označte uložiť a prihlasujte sa do Riam portálu už novým heslom.  

 

Prihlásiť sa pomocou eID 

Prihlásenie pomocou eID je v štádiu prípravy, využite prosím prihlásenie pomocou Riam 

účtu a hesla. 

  



Strana 12 

Riam portál – používateľská príručka 

Martin Hunady 

 

RIAM portál 

Po úspešnom prihlásení sa zobrazí prostredie RIAM portálu. V RIAM portáli nájdete odkazy 

na systémy školstva integrované na RIAM. V súčasnosti sú to systémy „Edičný portál“ a 

„Digiškola“ 

 

 

Po odkazmi na systémy rezortu školstva sa nachádza časť pre správu Vášho účtu. 
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Následne popíšeme postup práce s jednotlivými časťami správy účtu 

Správa Vašich údajov 

 

 

Upraviť identifikačné údaje V časti upraviť identifikačné údaje môžete meniť Vaše identifikačné údaje 

ako krstné meno, priezvisko a dátum narodenia. Tieto údaje je možné 

meniť len pre niektoré účty. Pokiaľ tieto údaje nemôžete zmeniť v Riam 

portáli a potrebujete ich zmeniť kontaktujte Call centrum MŠVVaŠ SR 

(0800 138 033, helpdesk@iedu.sk). 

 

Po zmene identifikačných údajov označte uložiť pre zapísanie zmeny 

a návrat do hlavného menu Riam portálu. 

 

mailto:helpdesk@iedu.sk
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Nástroje riaditeľa 

V sekcii nástrojoch riaditeľa je funkcionalita Riam portálu naviazaná na Vašu pracovnú 

pozíciu. Vaša pracovná pozícia je daná na základe tokenu (kľúča), ktorý ste dostali od 

riaditeľa alebo zástupcu riaditeľa na Vašej škole. Funkcionalita je rozdelená na dve úrovne. 

 

 

                                              
3 Údaj súkromný e-mail je povinná položka, ktorú nie je možné vynechať pre správu účtu 

  

Upraviť kontaktné údaje V časti upraviť kontaktné údaje môžete meniť Vaše kontaktné údaje ako 

súkromný e-mail3, telefón, adresu trvalého bydliska, miesto narodenia 

a štátnu príslušnosť. 

 

Pozícia riaditeľ alebo 

zástupca riaditeľa 

Pokiaľ na škole zastávate funkciu riaditeľ alebo zástupca riaditeľa je pre 

Vás funkcionalita časti „nástroje riaditeľa“ plne prístupná  Tým pádom 

v časti „moje školy“ viete meniť resp. požiadať o zmenu údajov na škole 

na ktorých zastávate jednu z týchto pozícií. Požiadavka na zmenu údajov 

o škole bude odoslaná na MŠVVaŠ. V časti „Generátor tokenov“ viete 

vygenerovať TOKEN (kľúč) pre registráciu nového pedagogického 

pracovníka alebo pridelenie novej pozície. 

 

Iná pozícia (učiteľ, triedny 

učiteľ, iný pedagogický 

zamestnanec….) 

Pokiaľ na škole zastávate inú pozíciu ako riaditeľ alebo zástupca riaditeľa 

v časti „moje školy môžete vidieť školu alebo školy na ktorej máte 

pracovnú pozíciu, ale nemôžete meniť resp. požiadať o zmenu údajov. 

Funkcionalita „generátor tokenov“ je pre iné pozície nedostupná. 

V prípade potreby vygenerovania tokenu prosím kontaktujte riaditeľa 

alebo zástupcu riaditeľa na Vašej škole. 
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Moje školy 

V časti „moje školy“ je zobrazený zoznam škôl a pracovných pozícií na ktoré ste pridelený.  
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Škola V zozname škôl je zobrazený názov školy a Vaša pracovná pozícia na 

škole. Po označení školy sa zobrazia detailné identifikačné informácie 

o škole ako EDUID, kód školy, názov školy, typ a druh školy a kontaktné 

informácie. 

 

Určenie školy k Vášmu kontu Pokiaľ sa v zozname nachádza škola alebo školské zariadenie na ktorom 

nepracujete alebo naopak Vám táto inštitúcia chýba odkaz s názvom 

„tento formulár. 
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 Zo zoznamu vyberte školu alebo školské zariadenie a správny názov 

pozície, ktorú na danej škole zastávate. Následne do poznámky vložte 

krátky popis a označte uložiť pre zapísanie a odoslanie informácie na call 

centrum MŠVVaŠ. 

 

Pokiaľ v zozname nie je škola na ktorej pracujete označte „...“ napravo od 

názvu školy pre vyhľadanie školy alebo školského zariadenia, ktorú chcete 

priradiť k Vášmu účtu. Následne sa Vám otvorí systém pre vyhľadanie 

školy alebo školského zariadenia. Vyhľadať inštitúciu môžete na základe 

názvu resp. identifikačných údajov. Odporúčame vyhľadanie inštitúcie na 

základe vybratia kontaktných údajov resp. kraja a mestskej časti alebo 

obce, kde sa škola nachádza. Po zadaní týchto údajov označte hľadať 

v spodnej časti okna a výsledky sa zobrazia v spodnej časti okna. Pre 

pridanie inštitúcie do žiadosti o priradenie k školám kde pracujete 

jednoducho označte danú školu alebo školské zariadenie. 
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Generátor tokenov 

V časti „generátor tokenov“ môžete vytvoriť TOKEN (kľúč) pre možnosť registrácie nového 

používateľa alebo pridanie pracovnej pozície k už existujúcemu používateľovi. Generovať 

TOKEN môže len osoba s pracovnou pozíciou riaditeľ alebo zástupca riaditeľa pre danú 

školu. 

Pokiaľ zastávate pracovnú pozíciu riaditeľ na jednej škole a pracovnú pozíciu učiteľ na 

druhej škole, viete vygenerovať TOKEN iba pre prvú školu a teda pre školu, kde zastávate 

pracovnú pozíciu riaditeľ. 

 

Prečo je potrebné generovať token ? 

Aby sme zamedzili vytváraniu kont Riam (a tým aj prístupu k rezortným systémom) pre 

nepovolené osoby, musí byť vytváranie kontrolované. Na to slúžia tzv. bezpečnostné 

tokeny. Nové konto Riam je možné vytvoriť iba za pomoci takéhoto tokenu. Ako 

riaditeľ/riaditeľka máte právo na vytvorenie bezpečnostného tokenu, zároveň však máte aj 

zodpovednosť za jeho bezpečné doručenie správnej osobe, ktorá si pomocou neho vytvorí 

vlastné konto Riam na prístup do rezortných systémov školstva. 

 

Postup pri generovaní tokenu 

Po označení „generátor tokenov“ sa Vám zobrazí stránka s možnosťou generovať token. 

 

1. Najprv vyberte školu alebo zariadenie pre ktoré chcete vytvoriť token. Pokiaľ toto 

zariadenie nie je zobrazené v zozname možností skontrolujte či sa nachádza vo 

Vašom zozname v časti „moje školy“. Ak nie, požiadajte o pridanie cez formulár 

v časti „moje školy“ ako je popísané v príručke. Pokiaľ sa nachádza v zozname 

„moje školy“ ale nenachádza v zozname pre „generovanie tokenov“ a na oboch 

inštitúciách máte pozíciu riaditeľ alebo zástupca riaditeľa kontaktujte prosím Call 

centrum MŠVVaŠ SR (0800 138 033, helpdesk@iedu.sk). 
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2. Následne vyberte pracovnú pozíciu pre ktorú chcete vygenerovať token4.  Iba 

pracovné pozície riaditeľ a zástupca riaditeľa majú oprávnenie generovať token 

a požiadať o zmeny v údajoch v časti moje školy. Prekontrolujte prosím pre akú 

pozíciu idete generovať token. 

 

 

                                              
4 Pozor!!! – Ak vygenerujete pozíciu „Riaditeľ“ táto osoba dostane Vaše oprávnenia a vy tieto oprávnenia 

stratíte. 
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3. Odporúčame využiť funkcionalitu zapísania poznámky pri generovaní tokenu. Do 

poznámky viete zapísať meno osoby pre ktorú idete vygenerovať token a tiež si 

túto informáciu viete pozrieť spätne v prípade potreby. 

 

 

 

4. Všetky vygenerované tokeny si viete pozrieť v zozname už vygenerovaných 

tokenov. V tomto zozname sú zobrazené informácie ako číslo tokenu, dátum 

vytvorenia, platnosť tokenu, pracovná pozícia pre ktorú bol token vytvorený, stav 

tokenu a po označení „...“ na pravej strane aj Vaša poznámka (Ak ste pri generovaní 

tokenu uviedli meno a priezvisko osoby pre ktorú bol token generovaný, tu si 

informáciu viete spätne pozrieť). 
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Zabezpečenie 

 

 

Zmena hesla Pokiaľ potrebujete zmeniť heslo pre prístup k Vášmu Riam účtu označte 

„Zmena hesla“ v časti „Zabezpečenie“. Odporúčame zmeniť heslo vždy, 

keď máte pocit, že Vaše heslo pozná niekto iný ako vy, ale aj pravidelne 

raz za polrok pre prípad, že Vše heslo niekto pozná a vy o tom neviete. 

Pri zmene hesla je potrebné zadať Vaše aktuálne heslo a následne nové 

heslo, ktoré je potrebné zadať pre kontrolu ešte raz. Následne označte 

uložiť a prihlasujte sa do Riam portálu už novým heslom.   
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! Heslá musia mať aspoň 8 a najviac 14 znakov a obsahovať aspoň 

tri z nasledujúcich možností: veľké písmená, malé písmená, čísla a 

symboly !!! Heslo je možné zmeniť len raz za deň. 

 

! Heslo konta Riam môžete zmeniť len vtedy, ak poznáte aktuálne 

heslo. Ak sa o zmenu hesla pokúšate preto, že ste staré heslo 

zabudli, môžeme vám pomôcť vytvoriť nové heslo. Ďalšie 

informácie nájdete v téme „Keď sa nemôžete prihlásiť do konta 

Riam.“ Označte tento odkaz v prípade potreby.  

 

Pri strate hesla viete tiež využiť odkaz „Nemôžete získať prístup 

k svojmu kontu ?“ v prihlasovacom okne do Riam portálu. 

 

 

Odhlásiť sa Pre korektné odhlásenie nestačí len zavrieť okno internetového 

prehliadača, ale je potrebné kliknúť na linku „Odhlásiť sa“ v pravom 

hornom rohu obrazovky alebo označiť názov tejto časti „Odhlásiť sa“. 

Korektné odhlásenie je veľmi dôležite pre zachovanie bezpečnosti 

k údajom a pred zneužitím Vášho konta. Po korektnom odhlásení sa 

zobrazí informácia o úspešnom odhlásení. 
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Nástroje administrátora 

Pokiaľ ste prihlásený pod účtom s prístupom RIAM helpdesk v Riam portáli máte miesto 

nástrojov riaditeľa sekciu „Nástroje administrátora“. V rámci nástrojov administrátora máte 

sprístupnenú funkcionalitu „generátor administrátorských tokenov“. Generátor 

administrátorských tokenov slúži na regulovanú tvorbu nových kont Riam pre 

pedagogických pracovníkov ktorejkoľvek školy alebo školského zariadenia a teda nie len 

na inštitúcie, kde je prihlásená osoba riaditeľ alebo jeho zástupca. 

 

 

V rámci tejto funkcionality teda viete vytvárať resp. generovať tokeny pre ktorúkoľvek 

školu alebo školské zariadenie. 

 

Postup pre generovanie administrátorských tokenov 

 

1. Najprv je nutné vyhľadať školu pre ktorú chcete vygenerovať token označte „...“ 

napravo od názvu školy pre vyhľadanie školy alebo školského zariadenia, ktorú 

chcete priradiť k účtu. Následne sa Vám otvorí systém pre vyhľadanie školy alebo 

školského zariadenia. Vyhľadať inštitúciu môžete na základe názvu resp. 

identifikačných údajov. Odporúčame vyhľadanie inštitúcie na základe vybratia 
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kontaktných údajov resp. kraja a mestskej časti alebo obce, kde sa škola nachádza. 

Po zadaní týchto údajov označte hľadať v spodnej časti okna a výsledky sa 

zobrazia v spodnej časti okna. Pre pridanie inštitúcie do žiadosti o priradenie k 

školám kde pracujete jednoducho označte danú školu alebo školské zariadenie. 

 

 

 

2. Určite pracovnú pozíciu osoby pre ktorú generujete token. 
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3. Následne vyberte úroveň stotožnenia osoby pre ktorú idete generovať token. 

 

 

 

4. Odporúčame využiť funkcionalitu zapísania poznámky pri generovaní tokenu. Do 

poznámky viete zapísať meno osoby pre ktorú idete vygenerovať token a tiež si 

túto informáciu viete pozrieť spätne v prípade potreby. 

 

 

 

5. Vygenerujte token a odovzdajte ho osobe pre ktorú ste ho vytvorili  
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Dôležité informácie a riešenie problémov 

V tejto časti príručky si zopakujeme dôležité informácie a upozornenia ako aj odporúčania 

čo robiť v prípade problémov. 

 

 

 

 

Riam portál Pre prihlásenie do Riam portálu otvorte internetový prehliadač a zadajte 

alebo jednoducho označte link: https://riam.iedu.sk  

 

Registrácia Ak nemáte vytvorené konto Riam je potrebné sa zaregistrovať. Pre 

registráciu potrebujete mať platný token (kľúč), ktorý ste obdržali od 

riaditeľa školy alebo jeho zástupcu. Pri registrácií je nutné všetky údaje 

vypĺňať s diakritikou 

 

Odovzdanie tokenu Iba riaditeľ alebo je zástupca môže vytvoriť token pre školu na ktorej 

zastáva túto pozíciu. Za odovzdanie tokenu či už elektronickou alebo 

fyzickou formou je osoba, ktorá token vystavila. 

 

Strata alebo zmena hesla V prípade straty alebo zmeny hesla označte odkaz v prihlasovacom okne 

Riam portálu (zmena hesla je tiež možná priamo v portáli). Pri strate hesla 

je to odkaz s názvom „ Nemôžete získať prístup ku svojmu kontu ?“ a pri 

zmene hesla je to odkaz s názvom “Chcete si zmeniť heslo k svojmu 

kontu ?“ 

 

Heslo Heslá musia mať aspoň 8 a najviac 14 znakov a obsahovať aspoň tri z 

nasledujúcich možností: veľké písmená, malé písmená, čísla a symboly !!! 

Heslo je možné zmeniť len raz za deň. 

Identifikačné údaje V časti upraviť identifikačné údaje môžete meniť Vaše identifikačné údaje 

ako krstné meno, priezvisko a dátum narodenia. Tieto údaje je možné 

meniť len pre niektoré účty. Pokiaľ tieto údaje nemôžete zmeniť v Riam 

portáli a potrebujete ich zmeniť kontaktujte Call centrum MŠVVaŠ SR 

(0800 138 033, helpdesk@iedu.sk). 

Nástroje riaditeľa Vykonávať zmeny v sekcii „Moje školy“ a generovať token môžete len 

v prípade, že zastávate pozíciu riaditeľ alebo zástupca riaditeľa na danej 

škole. Pre iné pozície je funkcionalita nástrojov riaditeľa obmedzená.  

 

https://riam.iedu.sk/
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Generovanie tokenov Generovať token môže iba pozícia riaditeľ alebo zástupca riaditeľa na 

danej škole resp. iba tieto pozície môžu generovať kľuč pre možnosť 

registrácie. Odporúčame ku generovaniu tokenov pristupovať 

zodpovedne aby nedošlo k neoprávnenému prístupu do Riam portálu 

a do systémov rezortu školstva integrovaných na Riam. Za odovzdanie 

tokenu je zodpovedná osoba, ktorá token vygenerovala. 

 

  

Odhlásenie Pre korektné odhlásenie nestačí len zavrieť okno internetového 

prehliadača, ale je potrebné kliknúť na linku „Odhlásiť sa“ v pravom 

hornom rohu obrazovky alebo označiť názov tejto časti „Odhlásiť sa“.  


